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Quisemos, em épo-

ca de pandemia e de 

tanta incerteza rela-

tivamente ao futuro, 

chamar à capa desta 

edição da Portugalglo-

bal a temática das em-

presas familiares em 

Portugal e dar destaque ao importante con-

tributo que, nesta conjuntura de crise, podem 

dar para reverter a situação e dar novo fôlego 

à economia nacional.

Em Portugal, as empresas familiares repre-

sentam uma grande fatia do Produto Interno 

Bruto, do valor acrescentado e do emprego, 

e, por norma, conseguem ser mais resilientes 

em tempos de crise, contribuindo, assim, para 

o robustecimento da economia.

Neste dossier damos vários exemplos de bem-

-sucedidas empresas familiares, por todos re-

conhecidas, e apresentamos a visão de Luís

Todo-Bom, gestor e professor, que acaba de

lançar um livro sobre o desafio de gestão que

se coloca a estas empresas: “Manual de Ges-

tão de Empresas Familiares: Uma Aproximação 

Integrada Empresa-Família”. 

Peter Villax, presidente da Associação das Em-
presas Familiares, em entrevista, aponta a ges-
tão e a capacidade de adaptação às mudanças 
do mercado como a principal característica das 
empresas familiares e realça a importância des-
tas empresas para a economia.

País de grande dimensão e com a economia em 
forte crescimento, a Índia – mercado em 
foco nesta revista – apresenta um leque de 
oportuni-dades para as empresas portuguesas, 
em setores tão diversos como o agroalimentar, 
moda, defe-sa, aeronáutico, ambiente, saúde, 
indústria na-val, novas tecnologias e inovação, 
infraestruturas e turismo. Não deixe de ler o 
dossier que prepa-rámos, com informação 
muito útil para a defini-ção de uma estratégia 
de abordagem a este mer-cado, onde pode 
contar com a disponibilidade e apoio da 
Delegação da AICEP em Nova Deli.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

Empresas familiares: 
o músculo da economia portuguesa
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Representando uma parte importante da vida económica do nosso país, 
as empresas familiares portuguesas contribuem significativamente para 

o Produto Nacional Bruto, são fortes dinamizadoras de emprego e assumem um 
papel relevante na coesão territorial e promoção de diferentes regiões, pela sua 

capacidade produtiva e durabilidade. 

EMPRESAS FAMILIARES
A SUA IMPORTÂNCIA 

NO DESENVOLVIMENTO 
DA ECONOMIA PORTUGUESA
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Embora não exista uma definição ofi-
cial, a Associação das Empresas Fami-
liares (AEF), entidade que representa, 
defende e promove as empresas fami-
liares em Portugal, adota a definição 
estabelecida por um grupo de peritos 
destacado pela Comissão Europeia: é 
detentora do título de empresa familiar 
uma organização que envolva na sua 
direção pelo menos um representante 
da família, que controla a maioria dos 
poderes de decisão. No caso de empre-
sas cotadas em bolsa, a família detém, 
no mínimo, 25 por cento de participa-
ção exigido pelo capital social.

Esta definição pressupõe a existência 
de três elementos que coexistem de 
forma funcional e sinergética: a família, 
a empresa e a propriedade, o que lhes 
confere características específicas que 
as tornam únicas. Importa também 
referir que a empresa só é considera-
da familiar se os respetivos conselhos 
de administração assim o decidirem. 
Assim, uma empresa é considerada fa-
miliar quando a família é a proprietária 
e controla a gestão da mesma.

Frequentemente tidas como peque-
nas e médias empresas (PME), exis-
tem também grupos empresariais de 
maior dimensão e cujos nomes são 
sobejamente conhecidos dos portu-
gueses. Atuam em diferentes setores 
de atividade, como agricultura, ban-
ca, construção, consultoria, calçado, 
comunicação, energia, engenharias, 
finanças e crédito, imobiliário, indús-
tria, informática, saúde, tecnologia, 
têxtil, transportes e turismo, e produ-
zem riqueza e criam emprego.

Apesar de não existirem estatísticas 
precisas, a AEF estima que represen-
tem mais de 70 por cento do tecido 
empresarial português, contribuam 
para 65 por cento do Produto Interno 
Bruto (PIB) e para 50 por cento do em-
prego em Portugal. Dados divulgados 
pela mesma Associação dão conta de 
que a faturação anual global dos as-
sociados se cifra em mais de uma de-
zena de milhares de milhões de euros.

As empresas de cariz familiar caracte-
rizam-se por serem empresas moder-
nas e inovadoras que contribuem para 
a estabilidade na sociedade portugue-
sa e procuram ultrapassar os desafios 
que lhe são impostos com a resiliência 
que lhes é atribuída.

Além disso, são conhecidas pelas suas 
vantagens competitivas em inovação 
e internacionalização. Sobre esta últi-
ma, existem alguns pontos fortes que 
favorecem o seu processo de interna-
cionalização, nomeadamente a expe-
riência e o conhecimento do negócio, 
os valores sólidos, a cultura de grupo 
e uma perspetiva de longo prazo.

Independentemente do tamanho, 
é importante que as empresas fami-
liares aproveitem a oportunidade para 
atuar nos mercados externos, deven-
do retirar o melhor partido das com-
petências das gerações mais novas 
– as próximas gerações na sucessão – 
nas áreas da tecnologia, conhecimen-
to de línguas, apetência para viajar e 
trabalhar em contexto internacional.

As empresas familiares portuguesas 

são fundamentais para as exportações 

nacionais, sendo cada vez mais reco-

nhecidas nos mercados externos.

Tão influentes quanto discretas, as 

empresas familiares enfrentam desa-

fios como qualquer outro tipo de em-

presa. A AEF identifica três grandes 

desafios que se impõem a estas unida-

des empresariais: a profissionalização 

da sua gestão; o desenvolvimento de 

um modelo de “corporate governan-

ce” eficaz, moderno e transparente; 

e, finalmente, a questão da sucessão 

de uma geração para a seguinte com 

a criação de um plano de sucessão 

como preparação.

Uma empresa familiar tem toda 

a complexidade que qualquer outra 

empresa, a que se acrescenta a com-

plexidade das dinâmicas familiares. 

Lideradas por famílias poderosas, de-

sempenham um papel vital na eco-

nomia portuguesa, que nem sempre 

é devidamente reconhecido. 
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Sob a designação genérica de “em-
presa familiar”, encontramos uma 
grande diversidade de unidades em-
presariais, em termos de dimensão 
e complexidade das áreas de negócio, 
onde se incluem grandes grupos em-
presariais e uma miríade de pequenas 
e médias empresas.

EMPRESAS FAMILIARES
UM ENORME DESAFIO DE GESTÃO

As empresas familiares têm uma relevância significativa em todas as economias 
europeias, representando, em todos os países, mais de 50 por cento do Emprego, 

do PIB e do VAB.

Enquanto os grandes grupos empresa-
riais dispõem, em geral, de processos 
e ferramentas teóricas sofisticadas, no 
âmbito tecnológico e de gestão, as 
pequenas e médias empresas revelam 
algumas fragilidades nestas áreas.

Foi esta constatação que me levou 
a escrever e publicar o meu livro mais 
recente, “Manual de Gestão de Em-
presas Familiares: Uma Aproxima-
ção Integrada Empresa-Família”, na 
perspetiva de tentar contribuir para 
a melhoria dos processos de gestão 
destas organizações.

Sendo um manual de gestão, o livro 
é dedicado prioritariamente, aos qua-
dros, técnicos e de gestão, que traba-
lham em empresas familiares, sejam, 
ou não, membros da família, e ado-
ta a seguinte aproximação teórica: 

“No sistema família – empresa, 
os conflitos na família resultam, prio-
ritariamente, da má performance 
da empresa, e não o contrário”. 

 > POR LUÍS TODO BOM,  
GESTOR DE EMPRESAS, AUTOR 
E PROFESSOR CONVIDADO DO 
ISCTE EXECUTIVE EDUCATION
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CASA RELVAS
A DAR NOVOS VINHOS  

AO MUNDO

Composta por uma equipa de 90 pessoas, a Casa Relvas 
produz vinhos brancos, rosés e tintos em mais de 10 

marcas diferentes. Em 2020, irá alcançar uma faturação 
próxima dos 14 milhões de euros e sete milhões de 
garrafas vendidas. Com cerca de 70 por cento da 

sua produção exportada para mais de 30 mercados 
externos, a Casa Relvas tem como principais clientes 

a Rússia, o Brasil, a Bélgica e os Estados Unidos.

Em 1997, foi fundada a Casa Agríco-
la Alexandre Relvas, dois anos depois 
de Alexandre Relvas ter adquirido 
a Herdade de São Miguel, em Évora. 
Em 2017, este projeto passou a ser 
designado de Casa Relvas. 

Com 35 hectares plantados, a Her-
dade de São Miguel conta ainda com 
uma adega, no centro das vinhas, 
com capacidade para transformar 500 
toneladas de uva. Em 2010, a empre-
sa atingiu o patamar de um milhão de 

garrafas de Herdade de São Miguel 
Colheita Selecionada Tinto vendidas. 

Na senda deste crescimento, está a 
aquisição da Adega da Casa Relvas, 
na Herdade da Pimenta, morada atual 
da empresa. Aqui cultivam-se 65 hec-
tares de vinha em solos graníticos 
e arenosos à beira da ribeira da Par-
diela, sendo que a adega transforma 
anualmente cinco toneladas de uvas, 
através de um processo que honra in-
teiramente a qualidade da fruta. 

De acordo com esta aproximação, 
a boa gestão da empresa familiar con-
tribui, de um modo definitivo, para 
a harmonia da família e para a conti-
nuidade da empresa, na família, numa 
ótica transgeracional.

Por outro lado, a boa performance da 
empresa familiar facilita o processo de 
sucessão, reduzindo, substancialmen-
te, as dificuldades que podem ocorrer 
neste movimento de continuidade 
e que constitui uma das grandes preo-
cupações das famílias empresárias.

Acresce, ainda, que no âmbito da 
teoria dos recursos, a identificação 
e gestão adequada do recurso “fa-
miliness”, que é definido como “um 
conjunto único de recursos que uma 
empresa possui, derivado da intera-
ção entre a família e a empresa, e que 
é graduado pelo envolvimento da fa-
mília na empresa e vice-versa”, con-
tribui, de um modo definitivo, para 
a melhoria dos índices de competitivi-
dade e de performance destas unida-
des empresariais, desde que a empre-
sa funcione no quadrante da “famili-
ness” positiva.

Finalmente, no âmbito da gestão de 
conflitos, a aproximação adotada con-
templa os conflitos essenciais, que têm 
origem na empresa, de acordo com 
o modelo dos três círculos, na inter-
secção entre a família, os acionistas 
e os gestores, membros e não mem-
bros da família, e que, se não forem 
geridos, migram para a família, crian-
do-se um ciclo negativo que pode con-
duzir à destruição da empresa familiar.

Por este conjunto de razões, as em-
presas familiares representam um 
enorme desafio de gestão.

Se forem bem geridas, são mais re-
silientes nas crises, suportam-se em 
valores e princípios éticos da família 
e podem contribuir, de uma forma 
relevante, para o robustecimento eco-
nómico do nosso país. 
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Desde 2011, ano em que recebeu a cer-
tificação de qualidade ISO 22000-9001, 
a Casa Relvas tem vindo a conquistar 
clientes e a expandir o seu nome no 
mercado nacional e internacional, ex-
portando para mais de 30 países. 

Em 2016, a Casa Relvas apostou no 
desenvolvimento de um projeto de 
olival, que se concretizou no ano se-
guinte com a plantação dos primeiros 
olivais, na Herdade dos Pisões, adqui-
rida em 2017. Nesta herdade, a Casa 
Relvas detém 89 hectares de vinha em 
produção, 60 hectares de vinha em 
plantação e 250 hectares de olival. Em 
2017, a Casa Relvas adquire ainda 90 
hectares na região da Vidigueira, dos 
quais 50 hectares são de vinha. Atual-

mente, gere 250 hectares de vinha, 
300 de olival e 750 de floresta.

Nos dias de hoje, a empresa exporta 
cerca de 70 por cento da sua produ-
ção para mais de 30 países, nomeada-
mente para a Rússia, Brasil, Bélgica e 
Estados Unidos. O seu projeto de in-
ternacionalização começou em 2016, 
sendo a Holanda o primeiro país para 
onde exportou. Com um forte apoio 
da AICEP, a Casa Relvas conseguiu 
criar uma grande rede de distribuição 
nos mercados externos.

Para a Casa Relvas, as empresas fami-
liares valorizam o legado e a tradição, 
sendo este um sentimento comum 
para as empresas familiares, que pro-

curam acima de tudo a continuidade 
do negócio em mãos da família, em 
detrimento de quaisquer outros ob-
jetivos de índole mais económicos ou 
financeiros. Existe um enorme senti-
do de responsabilidade pela receção, 
manutenção e passagem da herança 
patrimonial: história, valores, conheci-
mento e práticas de sustentabilidade 
e integração com o meio envolvente. 

Além disso, a Casa Relvas considera 
que a sobreposição de duas ou mais 
gerações nas estruturas da família e da 
empresa familiar não é um problema, 
mas sim uma oportunidade, uma vez 
que a interação do conhecimento prá-
tico das gerações mais seniores com 
a perceção das tendências de futuro vi-
vidas pelos mais novos permite formu-
lar cenários de evolução mais longín-
quos e consistentes com os mercados.
 
Ainda assim, a empresa considera que 
o grande desafio é assegurar a conti-
nuidade ao longo dos anos e assegu-
rar a sobrevivência e a competitivida-
de do negócio, uma vez que quando 
se pensa a longo prazo, para além da 
questão da estratégia empresarial, 
tem de se enfrentar de igual forma 
o desafio de planear a perenidade da 
passagem e o controlo da propriedade 
em mãos da família. 
 

www.casarelvas.pt

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.casarelvas.pt%2f&c=E,1,SI55nyFzg7SWnK92NJzD8L3GN7HXEFMHEgc-sULx8Os37mjWY63zXLDZ2OZfZIfw8JojwvldAlYbekNRp56IImmLI0OGgxLJLCr-pf4piVkdl1Npys2vbt8aNcJ5&typo=1
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Fundada em 1870, desde muito cedo 
a empresa percecionou o potencial 
infinito desta matéria-prima 100 por 
cento natural, transformando-a em 
objeto de eleição no contexto de uma 
sociedade aberta, curiosa, desperta, 
informada e próspera. Nesse pressu-
posto, a Corticeira Amorim investiu 
sem paralelo na investigação & desen-
volvimento, na inovação e no design, 
aperfeiçoando um portefólio de pro-
dutos, objetos e soluções de elevado 
valor acrescentado, que satisfazem 
as necessidades dos consumidores, 
antecipam as tendências do mercado 
e superam as expectativas de algu-
mas das mais tecnológicas, disruptivas 
e exigentes atividades do globo.

CORTICEIRA AMORIM
150 ANOS DE FUTURO

A Corticeira Amorim é o maior grupo de transformação de cortiça do mundo, 
contribuindo como nenhum outro player para o negócio, para o mercado, para 

a economia, para a inovação e para a sustentabilidade de toda a fileira.

Serão exemplo as indústrias aeroes-
paciais, automóvel, construção, des-
porto, energia, design de interiores 
e vinhos, espumantes e espirituosas, 
entre muitas outras. Na verdade, 
a assinatura da Corticeira Amorim 
aparece inscrita nas rolhas dos me-
lhores vinhos do mundo, em obras de 
arquitetura de referência internacio-
nal, nos satélites lançados na atmos-
fera, em projetos ferroviários de últi-
ma geração, em artigos de desporto 
olímpico ou nos mais improváveis ar-
tefactos do quotidiano. Uma chancela 
incessantemente acompanhada pelo 
conhecimento de académicos, cientis-
tas e investigadores, pela experiência 
de peritos, exploradores e especialis-

tas e pela criatividade de projetistas, 
designers e arquitetos continuamente 
desafiados pela empresa a explorarem 
as ilimitadas possibilidades da cortiça.

Dotada de uma clara orientação estra-
tégica de negócio, com presença em 
mais de 100 países nos cinco conti-
nentes e cotada no mercado de capi-
tais desde 1988, a Corticeira Amorim 
está, pois, na vanguarda da indústria, 
da tecnologia e da sustentabilidade. 
De resto, a preocupação constante 
pela escolha, adoção e reforço de prá-
ticas de desenvolvimento sustentável 
elegem a multinacional portuguesa 
como uma das mais sustentáveis do 
mundo. Contribuindo desta forma 
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para a construção de uma sociedade 
mais resiliente, equilibrada, tolerante, 
inclusiva e duradoura. 

Atualmente sob a liderança da quarta 
geração da família, que cultiva os valo-
res da sobriedade, ambição, iniciativa, 
orgulho e atitude, os mesmos de sem-
pre destes 150 anos de bem-sucedida 
história, a Corticeira Amorim assenta a 
sua estrutura num modelo de gestão 
profissional, onde o princípio é taxati-
vo: a promoção dos melhores prepa-
rados independentemente do apelido. 
Aliás, o sucesso da Corticeira Amorim 
explica-se também pelas inequívocas 
diretrizes de entrada no negócio das 
novas gerações, pelas claras normas da 
sucessão familiar acionista e pela eluci-
dativa regra de ouro da empresa acima 
de qualquer interesse particular.

Assumindo, então, a inovação, a tec-
nologia e a sustentabilidade em todas 
as suas dimensões como vetores fun-
damentais para que a empresa possa 
continuar a crescer, manter a sua lide-
rança e assegurar a sua longevidade, 
recorrentemente em estrita colabora-
ção com universidades, laboratórios 
e centros de investigação. A Corticei-
ra Amorim investe milhões de euros 
anualmente em I&D+I, realiza 93 por 
cento das vendas fora de Portugal e 
emprega mais de 4.400 colaboradores. 

O universo da Corticeira Amorim, orga-
nizado pelas Unidades de Negócio core 
Matérias-Primas, Rolhas, Revestimen-
tos, Aglomerados Compósitos e Isola-
mentos, é composto por 19 unidades 
industriais, dez unidades de preparação 
de matéria-prima e dez joint-ventures. 
A Corticeira Amorim detém a maior 
rede de distribuição do mundo: 51 em-
presas que servem mais de 27 clientes. 
Acrescentar valor à cortiça, de forma 
competitiva, diferenciada e inovadora, 
em perfeita harmonia com a natureza, 
é, então, a missão da Corticeira Amo-
rim, que em 2019 registou 781 milhões 
em vendas consolidadas. 

www.amorim.com

http://www.amorim.com
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Inicialmente, a GL era uma empresa 
abastecedora de matérias-primas, que 
após uma grande turbulência na in-
dústria descobriu uma oportunidade 
como distribuidora no setor alimentar. 
Em 2007, já confiante neste mercado, 
a GL dá o passo em frente e inicia-
-se na produção alimentar, investindo 
numa fábrica na Azambuja. Com esta 
unidade de produção, seguiram-se 
mais duas. Ao dia de hoje, a GL possui 
três unidades de produção: uma nos 
Estados Unidos da América e duas em 
Portugal, mais especificamente na fá-
brica original na Azambuja.

Nos EUA, a GL conta com uma fábrica 
de produtos em alta pressão a frio (HPP) 
com 3.000 m² e 30 colaboradores, pro-
duzindo sumos e smoothies de fruta 
e vegetais para o território americano 

GL
NEGÓCIO FAMILIAR PORTUGUÊS  

À CONQUISTA DO MUNDO

Fundada há 78 anos pela família Gilman, e ainda hoje pertencente à mesma, a GL 
é atualmente um exemplo de negócio familiar português que conquistou o mapa, 

estando presente em mais de 25 países. 

e Canadá. Já em Portugal, com 9.000 
m² e 200 colaboradores, a GL divide o 
espaço em duas unidades de produção: 
uma unidade de alimentar que produz 
atualmente mais de 20 milhões de san-
duiches, wraps, snaks, saladas, sandes, 
entre outros, por ano, e a mais recente, 
uma unidade de produção de produtos 
clean label e tratamento HPP (Alta Pres-
são a frio) de sumos, smoothies, hum-
mus, saladas, entre outros. 

É desta última que resultam os princi-
pais produtos em foco para o negócio 
futuro: Produtos clean label e 100 por 
cento naturais, que são o resultado 
de receitas inovadoras criadas com in-
gredientes verdadeiros. Quando estão 
produzidos, estes produtos são sub-
metidos à tecnologia HPP, que, devido 
às suas altas pressões, elimina bacté-

rias indesejáveis e possibilita uma va-
lidade dos alimentos mais alargada, 
sem alterar as propriedades originais 
dos mesmos e sem adicionar quais-
quer conservantes.

A GL é hoje uma empresa portuguesa 
com presença internacional em mais 
de 25 países: Inglaterra, França, Ale-
manha, Espanha, EUA, Canadá, entre 
outros. Tem vindo a conquistar territó-
rio nas grandes superfícies europeias, 
como o Aldi, Lidl, Auchan e El Corte 
Inglês na Península Ibérica; e em Portu-
gal, no Pingo Doce e Continente. 

Outro dos seus ramos de negócio é a ex-
portação para grandes cadeias de cafe-
taria na Europa e nos EUA. Paralelamen-
te, é no catering aéreo que dá a volta ao 
mundo com o fornecimento de soluções 
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para companhias áreas como a TAP, Air-
France, Ibéria, Emirates, entre outras.

Como empresa familiar portuguesa e 
com quatro prémios PME Líder, a GL 
vê-se como um dos motores que con-
tribui para a economia portuguesa. É 
nas empresas familiares que se sente 
a verdadeira paixão pelo negócio e a 
resiliência para lutar por um “Portu-
gal” mais relevante no globo. Na GL, 
sente-se não só uma enorme dedica-
ção, como uma harmonia no local de 
trabalho, resultado das suas estruturas 
horizontais e relações próximas. Vence 
também a capacidade de inovação e 
flexibilidade no desenvolvimento de 
produtos que facilita uma rápida res-
posta ao cliente.

Como uma família, a GL não põe a 

preocupação com os outros de lado 

e preocupa-se em ajudar e contribuir 

de forma proativa e positiva para a 

sociedade, na qual se envolve em vá-

rios projetos de âmbito social. Uma 

vez produtora de alimentos, apoia o 

Banco Alimentar e outras instituições 

com carência de alimentos, como é o 

caso atual dos hospitais e outros cen-

tros médicos. Paralelamente, oferece 

ainda ajuda à organização Acreditar, 

a Vale de Acór, Empresa Amiga da 

Quinta Essência, entre outros. 

www.glsa.pt

www.sonatural.pt

AFp_BBVA_Emp_Fin Sust_Eolicas_AICEP_210x297.ai   1   30/06/2020   17:37AFp_BBVA_Emp_Fin Sust_Eolicas_AICEP_210x297.ai   1   30/06/2020   17:37

http://www.glsa.pt
http://www.sonatural.pt/index.php
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Importa então perguntar: qual o in-
grediente e característica que fazem 
com que uma empresa de estrutura 
familiar tenha sucesso e o consiga 
manter e desenvolver geração após 
geração, resistindo a diferentes cho-
ques tecnológicos, financeiros ou 
geopolíticos? A resposta a esta per-
gunta está no ADN da Hovione e no 
percurso que a empresa tem feito ao 
longo de seis décadas.

Fundada em 1959 pelo químico Ivan Vi-
llax e pela sua mulher Diane Villax, numa 
cave da casa da família, na Lapa, em Lis-
boa, a Hovione abriu a sua primeira fá-
brica, dez anos depois, em Loures. Hoje, 
emprega mais de 1.900 pessoas, entre 

HOVIONE
UM LUGAR DE DESTAQUE NO MERCADO 
MUNDIAL DA QUÍMICA-FARMACÊUTICA

As empresas familiares representam 70 por cento do universo empresarial portu-
guês. O nosso país não é uma exceção no contexto global. Também em Inglaterra, 
França e Espanha são empresas desta natureza que, através da sua atividade, con-

tribuem decisivamente para o emprego e para gerar dois terços do PIB. 

as quais mais de 300 investigadores, e 
tem fábricas em três continentes. Com 
uma sólida base acionista e uma gestão 
profissional, o caminho foi feito passo a 
passo, numa estratégia de crescimento 
que se manteve fiel à missão original da 
empresa: “In it for life”.
 
O reforço da capacidade produtiva, 
aliada à capacidade tecnológica e à 
qualidade do trabalho asseguram à 
Hovione um lugar de primeiro plano 
no mercado mundial da química-far-
macêutica, num processo de interna-
cionalização com vários momentos 
chave: a entrada pioneira na China em 
1979; a aprovação da fábrica de Lou-
res pela agência do medicamento dos 

EUA (FDA), em 1982, que reforçou a 
confiança internacional; a abertura 
das fábricas em Macau, em 1987, e 
em New Jersey, em 2002; e a compra 
de uma fábrica em Cork, na Irlanda, à 
Pfizer, em 2009, que aumentou a ca-
pacidade produtiva em 50 por cento.
 
Hoje, a Hovione é o único produtor 
mundial de Captisol®, um excipien-
te essencial para a produção do an-
tiviral remdesivir, da Gilead Sciences, 
um dos medicamentos autorizados 
para o tratamento da SARS-Covid19. 
É pioneira e líder a nível global no de-
senvolvimento da tecnologia secagem 
por atomização de partículas, um pro-
cesso que aumenta a solubilidade dos 
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medicamentos, melhorando a sua es-
tabilidade e eficácia.

A Hovione olha para o futuro com oti-
mismo e com o mesmo espírito defini-
do por Ivan Villax há 60 anos. Em 2028 
pretende ser líder no fornecimento de 
soluções inovadoras e integradas para 
a indústria farmacêutica global, con-
tinuando a ser uma empresa familiar. 
Essa característica é uma fonte de es-
tabilidade para os seus colaboradores 
e clientes, porque oferece garantias 
de previsibilidade, com uma gestão 
com maior foco no longo prazo. 
 
Mas não é só o facto de ser uma em-
presa familiar que explica o seu suces-
so. A reflexão constante sobre o que 
está a fazer e para onde quer ir a mé-
dio e longo prazo faz parte da agenda 
de todas as empresas que prosperam 
num mercado cada vez mais compe-
titivo. Neste sentido, é crucial incenti-
var e desenvolver hábitos internos de 
pensamento crítico que são a base de 
uma cultura de inovação.

A prioridade da empresa é, portanto, 
conseguir atrair os melhores talentos 
e garantir uma organização baseada 
no mérito. Também aqui o tema da 
sucessão é chave. Os membros da fa-
mília são bem-vindos na Hovione, mas 
têm de trazer valor acrescentado. Em 
2002, adotou um protocolo interno 
que exige a qualquer membro da fa-
mília uma licenciatura e o domínio de 
três línguas para poder candidatar-se 
a um lugar.
 
Não existe uma fórmula mágica para 
conseguir a longevidade de uma em-
presa familiar. No entanto, profissio-
nalizar a gestão e garantir que todos 
os colaboradores estão alinhados com 
a cultura da empresa, que promove 
valores de rigor, como transparên-
cia, inovação, criatividade, partilha 
e trabalho em equipa, são ingredien-
tes que aumentam a probabilidade 
de sucesso. 

www.hovione.com

Os principais produtos desenvolvidos 
pela marca portuguesa são sistemas 
de instalação sanitária. Anualmente, 
a partir do seu amplo complexo in-
dustrial, produz dois milhões de auto-
clismos e 2,8 milhões de mecanismos 
– sendo a única empresa a produzir 
autoclismos interiores em Portugal. 

A OLI desenvolve uma estratégia de 
internacionalização, de uma forma 
contínua e consistente, há quatro 
décadas. Iniciou com exportações di-
retas e, nos últimos cinco anos, evo-
luiu para a criação de filiais ou redes 
comerciais próprias em países estraté-
gicos para a empresa, como a Alema-
nha, Espanha ou a Rússia. Em Itália, 
que é o principal mercado de desti-
no das suas exportações, a OLI tem 

OLI
AUTOCLISMOS 
PORTUGUESES 
SÃO SUCESSO 

MUNDIAL
A OLI nasceu em 1954 

em Aveiro e iniciou 
a produção de 

autoclismos em 1980. 
Hoje é a maior produtora 
de autoclismos da Europa 
do Sul e os seus produtos 
estão em casas de banho 

de todo o mundo. 
Exporta 80 por cento 

da produção para 
80 países dos cinco 

continentes e emprega 
431 pessoas em Portugal. 

Em 2019, registou um 
volume de negócios de 
59,3 milhões de euros.

http://www.hovione.com
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também uma filial. No próximo ano, 
a empresa ambiciona crescer fora da 
Europa, geografia que absorve 80 por 
cento das vendas para o exterior.

 
Os seus principais clientes são distri-
buidores, importadores, e empresas 
internacionais produtoras de cerâmi-
ca, como a Ideal Standard ou a Ville-
roy & Boch.

A OLI faz parte do universo das em-
presas familiares em Portugal, que re-
presenta 70 por cento das empresas 
em Portugal, 65 por cento do PIB e 
50 por cento do emprego. Fundada 
pelos irmãos António e Saul Oliveira 
tem, atualmente, na administração a 
segunda e a terceira geração. Para a 
empresa, os desafios das empresas fa-
miliares são iguais ao de qualquer em-
presa – inovação, eficiência, criação 
de valor e sustentabilidade.

A inovação no ADN 
A inovação define o ADN da OLI. Para 
competir à escala global, a empresa 
investe continuamente em inovação, 
tendo aplicado, nos últimos cinco 
anos, 10 milhões de euros em Inves-
tigação e Desenvolvimento. Com re-
curso à tecnologia patenteada e aos 

elevados padrões de qualidade de fa-

brico, a empresa está sempre à procu-

ra de melhores soluções de eficiência 

hídrica e inclusão de pessoas com mo-

bilidade reduzida no acesso às instala-

ções sanitárias. 

A OLI é uma das empresas portuguesas 
que mais patenteia na Europa, sendo a 
mais inovadora no setor da construção, 
de acordo com os últimos relatórios do 
Instituto Europeu de Patentes. Atual-
mente dispõe de 34 patentes ativas.

O primeiro projeto de inovação e de 
poupança de água da OLI nasceu há 
24 anos. Tratou-se da dupla-descarga, 
uma solução hoje presente em todo 
o mundo, responsável por uma pou-
pança hídrica na ordem dos 50 por 
cento. À inovação da dupla-descarga, 
juntam-se diariamente outras solu-
ções simples, amigas do ambiente 
e com benefícios económicos.

Este trabalho de inovação foi já reco-

nhecido com várias distinções, desde 

os “Prémios Millennium Horizontes”, 

na categoria Grandes Empresas, até 

aos prémios internacionais de design de 

produto “Good Design”, “Iconic Awar-

ds”, “Design Plus” e “IF Design”. 

www.oli-world.com

http://www.oli-world.com/pt/
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REVIGRÉS
THE ART OF STORYTILING 

– HISTÓRIAS QUE REVESTEM O MUNDO
Constituída por um grupo de empresários em 1977, a Revigrés é uma empresa 
familiar portuguesa especializada na produção de soluções de cerâmica que 

reveste o mundo com histórias, inspiração e arte há mais de 40 anos.

A Revigrés é uma empresa com uma vi-
são clara do futuro, impulsionada pela 
paixão de Adolfo Roque, sócio funda-
dor e presidente durante 30 anos, cujo 
rigor e amor pela empresa continuam 
a inspirar todos os seus colaboradores.

Destacou-se, desde cedo, num país com 
forte tradição em cerâmica, pela aposta 
no design e na inovação, sendo a úni-
ca empresa portuguesa no setor cerâ-
mico com a quádrupla certificação dos 
seus sistemas de gestão integrados nos 
seguintes referenciais: Qualidade; Am-
biente; Responsabilidade Social; e Inves-
tigação, Desenvolvimento e Inovação.

O edifício comercial da sede, em Bar-
rô (Águeda), inaugurado em 1997, 
é um projeto do Arquiteto Álvaro Siza 
Vieira, o primeiro vencedor de um 

Prémio Pritzker em Portugal. Além do 
showroom na sede, a Revigrés tem 
também um showroom em Lisboa, 
mais especificamente no Saldanha. 

A constante aposta na investigação 
e nas novas tecnologias permite aos 
seus 350 colaboradores o desenvolvi-
mento de coleções que antecipam as 
tendências e necessidades da constru-
ção contemporânea.

A Revigrés presenta coleções em grés 
porcelânico, o mais nobre dos mate-
riais cerâmicos, com vários efeitos es-
téticos – mármore, pedra, xisto, deck, 

 > POR PAULA ROQUE, 
MANAGING PARTNER  
DA REVIGRÉS

http://www.revigres.pt/main3.php?id=981
http://www.revigres.pt/main3.php?id=981
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madeira, cimento, metálico, espelho, 
entre outros – e com as enormes van-
tagens técnicas da cerâmica (durabili-
dade; elevada resistência ao desgaste; 
elevada resistência às manchas; e fácil 
limpeza e manutenção), sendo a so-
lução ideal para aplicação em reves-
timento e pavimento, áreas interiores 
ou exteriores, bem como áreas públi-
cas ou residenciais. Destaque para a 
coleção cromática, uma das coleções 
em grés porcelânico mais completas a 
nível mundial, com 40 cores, 10 for-
matos e três acabamentos.

A Revigrés desenvolve ainda, em par-
ceria com entidades do sistema científi-
co e tecnológico, projetos multifuncio-
nais, que conjugam funções estéticas 
e técnicas. Destacam-se os projetos 
Revicomfort, um pavimento cerâmico 
amovível (não necessita de cimentos 

nais, tanto no mercado nacional como 
internacional. Atualmente, está presen-
te em mais de 50 países, contribuindo 

cola, nem betumes) e reutilizável; e Re-
visense, cerâmica sensitiva, sem botões 
nem teclas, que permite acionar qual-
quer dispositivo eletrónico, como luz 
ou campainha, por aproximação.

A Revigrés tem uma relação de estreita 
parceria e colaboração com os profissio-

para diversas obras emblemáticas: a Ba-
sílica La Sagrada Família, em Barcelona; 
a obra maior de Gaudi; o Harrod’s, em 
Inglaterra; várias computer stores nos 
EUA e Canadá; aeroportos internacio-
nais na Rússia e na Polónia; estações de 
metro em Espanha, na Arábia Saudita, 
na Holanda e em Inglaterra; centros co-

merciais na Irlanda, Eslováquia e Rússia; 
e estádios de futebol, hotéis, hospitais, 
escolas, restaurantes e empreendimen-
tos residenciais em Portugal.

Os produtos Revigrés estão presen-
tes em espaços de diferentes mar-
cas: Jo Malone (grupo Estée Lauder), 
Victoria’s Secret, McDonald’s, Warner 
Lusomundo, Starbucks, Bentley, Rolls 
Royce, Fnac, entre outros.

Em 2021, a Revigrés pretende continuar 
a reforçar a sua presença no mercado 
europeu e na expansão dos mercados 
nos EUA, Canadá e Médio Oriente. 

As empresas familiares assumem um 
papel relevante na economia nacio-
nal, contribuindo para o progresso das 
regiões onde são criadas e, com o seu 
crescimento, para a sua afirmação na 
economia global.

As empresas familiares têm o grande 
desafio de garantir a continuidade da 
empresa ao longo dos anos, assegu-
rando, por um lado, a competitividade 
do negócio e, por outro lado, o con-
trolo da propriedade, o que propicia 
um forte e salutar compromisso entre 
as famílias e as empresas. 

www.revigres.com

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.revigres.com%2f&c=E,1,gf_r0AVHMIZY-f4QyVOMtuzlwntIkKzNqDnU_Bt8Mo86IgGQmMGm5hnS72tuq_5UlqYdFOY2hx4ojPwcggrqQjL0RU_X2YSiYyJmq_EJNH0gyQ,,&typo=1
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Fundada em 1985, no início dos 

anos 90 a Riberalves dedicou-se 

estrategicamente e em exclusivo 

à indústria e comercialização de ba-

calhau, através de um investimento 

realizado na construção da primeira 

fábrica da empresa. 

Esse passo foi significativo e alavancou 

a entrada em novos mercados, como 

o Brasil, África e os chamados “merca-

dos da saudade”. Esta aposta, que tor-

nou a empresa líder de setor, teve um 

novo impulso decisivo em 2000, com 

o lançamento de um produto então 

inédito: o bacalhau pronto a cozinhar. 

Graças à sua qualidade e conveniência, 

toda uma nova de gama de produtos 

de cura portuguesa veio dar resposta 

às novas necessidades das famílias, na 

RIBERALVES
O SUCESSO ALÉM-FRONTEIRAS  

DO BACALHAU PORTUGUÊS

Desde sempre dedicada ao setor alimentar, a Riberalves 
aposta na especialização numa área: o bacalhau. Este 

produto alimentar tipicamente português 
é um sucesso além-fronteiras, nomeadamente no 

Brasil, Angola, Estados Unidos, Canadá e em muitos 
outros mercados europeus e africanos.

Grande Distribuição, ou dos profissio-

nais, na Hotelaria e Restauração.

Estrategicamente, a Riberalves posi-

ciona-se em diversos canais, em Por-

tugal e nos mercados além-fonteiras, 

implementando soluções distintas que 

permitem a melhor adaptação a cada 

geografia. Por exemplo, no Brasil, 

a empresa apostou na instalação de 

uma estrutura puramente comercial. 

Por sua vez, em Angola, estabeleceu 

indústria e capacidade de distribuição. 

E nos restantes mercados (EUA, Cana-

dá e Europa), desenvolveu parcerias 

de distribuição exclusivas.

Com o bacalhau pronto a cozinhar, os 

constrangimentos associados ao consu-

mo (como a demolha) foram finalmen-

te ultrapassados. Em consequência, 
o novo produto imprimiu um grande 
dinamismo nos diversos mercados, 
motivando o investimento numa nova 
unidade industrial da empresa, hoje a 
maior fábrica mundial de transforma-
ção de bacalhau. Paralelamente, com os 
novos produtos, consolidou-se a Ribe-
ralves enquanto nome de referência, ou 
seja, solidificou-se também uma marca.

Sendo uma empresa pioneira e alta-
mente inovadora, a Riberalves é a ân-
cora de um grupo sólido, que tem vin-
do a realizar investimentos de sucesso 
noutros setores, como o café, a imo-
biliária e o vinho. O modelo de ges-
tão, altamente exigente e profissional, 
agrega igualmente o melhor capital 
humano, assegurando a esta empresa 
de origem familiar a capacidade de re-
novação dos valores inspirados pelos 
fundadores. Desta forma, a reinven-
ção coloca-se de forma permanente. 

Para a Riberalves, é precisamente 
a exigência e o profissionalismo, na 
qualidade dos produtos ou na eficiên-
cia da toda a atividade, o pilar para 
o sucesso de um grupo que hoje in-
tegra 500 colaboradores, como uma 
grande família. E que está preparado 
para enfrentar um mercado altamente 
competitivo, mesmo nos momentos 
mais desafiantes, como aquele que 
vivemos atualmente.

Entre pequenas, médias e grandes em-
presas, o tecido empresarial português 
caracteriza-se, de forma muita peculiar, 
por um empreendedorismo familiar 
que resulta nos mais diversos exemplos 
valorizadores da economia. Mesmo pe-
rante as adversidades impostas a nível 
global, ou aquelas que são muito espe-
cíficas da dimensão do país de origem, 
a Riberalves faz da sua capacidade de 
inovação e da sua resiliência – atributo 
tão relacionado com as empresas fa-
miliares – mais um contributo para o 
desenvolvimento de Portugal. 

http://riberalves.pt/

http://riberalves.pt/
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Com mais de 1.000 colaboradores 
e operações em cinco continentes, 
está presente em mais de 120 mer-
cados, assegurando produção de uva 
própria em 12 regiões vitivinícolas 
espalhadas pelo mundo. São mais de 
1.600 hectares de vinha distribuídos 
por Portugal, Espanha, Chile, Argen-
tina e Nova Zelândia.  

Oferecer vinhos de alta qualidade e 
grandes marcas é uma missão partilha-
da por todas as empresas do universo 

SOGRAPE
A MAIOR PRODUTORA 
NACIONAL DE VINHOS

A Sogrape nasceu há mais de 75 anos, fruto do caráter 
visionário do seu fundador, Fernando Van Zeller 

Guedes. Em plena II Guerra Mundial, teve a ousadia de 
inovar e lançar um vinho diferente – Mateus. O rosé 
na garrafa icónica em formato de cantil rapidamente 
conquistou as montras do mundo e tornou-se numa 

marca global. A partir do Douro, a Sogrape diversificou 
a sua presença e é hoje uma empresa familiar com 
forte presença internacional, assumindo-se como o 

maior produtor de vinhos nacional.

Sogrape. Contudo, a experiência mos-
tra que para liderar num setor ainda 
bastante tradicional, é necessária cora-
gem para inovar. Detentora de um for-
te legado familiar, na Sogrape de hoje 
é a combinação desse caráter familiar 
com uma gestão profissional que con-
tinua a levar o negócio mais longe. 

As mais de 30 marcas de vinho do seu 
portefólio guardam séculos de histó-
ria, tradição e conhecimento. Vinhos 
que oferecem autenticidade, diversi-

dade, qualidade e experiências ines-
quecíveis. De Mateus a Barca-Velha, 
passando por Sandeman ou pela es-
panhola LAN, são muitos os desafios 
colocados às equipas de enologia, 
para inovar, fazer diferente, entre-
gar sabor e também emoção, alian-
do sempre tradição e inovação num 
blend perfeito. 

Enquanto empresa familiar, ao lon-
go do tempo foi essencial repensar 
e reinventar a atividade no seu todo 
para manter uma performance po-
sitiva, assumindo como eixos estra-
tégicos o crescimento sustentável, 
privilegiando a rentabilidade e a lon-
gevidade, a focalização de recursos 
e a eficiência da organização. O foco 
intensificou-se nas pessoas, gerando 
investimento nos recursos humanos, 
na aposta na inovação como fonte 
de sustentabilidade do negócio, e na 
agilidade como alavanca de eficiên-
cia e crescimento. A sustentabilida-
de – ambiental, económica e social 
– mantém-se como uma das priori-
dades do Grupo ao longo dos anos, 
procurando encontrar na sua cadeia 
de valor novas oportunidades para 
práticas ainda mais sustentáveis. 

O crescimento da Sogrape assentou, 
desde o início, no setor da exportação, 
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tendo este hoje um peso fundamental 

num volume de negócios total de 257 

milhões de euros (dados de 2019). 

O Reino Unido é o segundo merca-

do mais importante para o Grupo, 

apenas atrás de Portugal. Estes dois 

mercados, em conjunto com Espanha 

e os EUA, representam atualmente 

dois terços do volume de faturação. 

Apesar do mundo ser cada vez mais 

volátil, da incerteza económica, con-

vulsões políticas, alterações climáticas 

e, até, pandemias, a Sogrape está cada 

dia mais preparada para enfrentar os 

desafios e aproveitar as oportunidades.  

Hoje liderada por Fernando da Cunha 

Guedes, presidente e representante 

da terceira geração da família funda-

dora, a Sogrape trilha o seu caminho 

assente numa crença partilhada por 

todos dentro da empresa: a combina-

ção do espírito familiar com uma cul-

tura de equipa de alto desempenho é 

o segredo para prosseguir o seu sonho 

e cumprir o propósito de proporcionar 

amizade e felicidade a todos aqueles 

com quem se relaciona, através dos 

seus grandes vinhos. 

www.sograpevinhos.com

SOVENA
DE PORTUGAL 

PARA O MUNDO

Líder no setor do azeite a nível mundial, a Sovena tem 
hoje uma presença ativa em 70 países, com operação 
direta em 11 geografias, onde emprega um total de 
1.200 colaboradores, trabalhando para mais de dois 

mil clientes. É detentora de nove fábricas, seis lagares 
de azeite entre Portugal, Espanha e Marrocos 

e detém o maior olival do mundo de propriedade 
privada com mais de 12 mil hectares.

A Sovena é hoje uma empresa portu-
guesa, 100 por cento familiar, parte 
do Grupo Nutrinveste, cuja missão 
é trabalhar para acelerar a evolução 
da alimentação global. 

Com a sua capacidade de reinvenção 
constante e o seu protagonismo no 
futuro da alimentação global, faz girar 
a economia circular, acrescentando va-
lor à cadeia, com decisões sustentadas 
e sustentáveis, procurando o equilí-
brio entre todos, nomeadamente as 
suas comunidades e ecossistemas en-
volventes. Na empresa o compromis-
so é claro: “Após mais de cem anos 
a crescer, queremos alimentar os pró-
ximos cem”.

Com fortes raízes industriais, a sua 
história começou a ser escrita ainda 
no século XIX pelas mãos de Alfredo 

da Silva, ao fundar a CUF - Compa-
nhia União Fabril, o maior grupo in-
dustrial, comercial e financeiro de Por-
tugal. Desse tempo perdura o foco, 
a resiliência e a importância da origem 
e da natureza da família: plantar pos-
sibilidades que dão frutos.

Dessa essência surge o fôlego neces-
sário para, na década de 80, os her-
deiros do fundador começarem a dar 
origem à futura holding agroindustrial 
– a Nutrinveste. O primeiro passo foi a 
aquisição da Sociedade Alco, dedicada 
à extração, refinação e embalamento 
de óleos alimentares e, posteriormen-
te, a Fábrica Torrejana de Azeites. 

Já na década de 90, a Alco adquire 
a totalidade da participação acionista 
da Sovena. Mais tarde, a família Me-
llo expande o negócio, adquirindo 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.sograpevinhos.com%2f&c=E,1,-sj141RlCRAkLNU5nU2BvreOPe7u8jQqi9cs75UkFDGDCCDZ33q6WmgqjRrYyTUaWFyGA0g84PTP6ftbA_SnINLhpQQpHqPEyu_oRQesJmSTt7qG00UTq1DhrQ,,&typo=1
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o controlo da Nutrinveste e, em 1999, 
compra a Tagol, fábrica de extração 
e refinação de óleos alimentares. 

Mas é no século XXI que a internacio-
nalização da Sovena se efetiva, com 
a criação da Sovena Espanha, Sovena 
Brasil, Sovena USA, Sovena Angola e, 
mais recentemente em 2020, a aquisi-
ção de 25 por cento da Soho Comer-
cial, produtor líder de azeites do Chile. 

Com um volume de vendas de cerca 
de 150 mil toneladas de azeite, 470 
mil toneladas de óleos e 75 mil m3 de 
biodiesel, e uma faturação próxima 
dos mil e duzentos milhões de euros 
em 2019, a Sovena está presente em 
toda a cadeia de produção. A empre-
sa conta com projetos agrícolas; sour-
cing de matérias-primas, com acesso 
aos principais produtores mundiais; 
capacidade de transformação através 
da extração e da refinação; e embala-
mento e venda. Assim, localiza as suas 
equipas o mais próximo possível dos 
seus fornecedores e clientes.

A Sovena detém marcas fortes em vá-
rios mercados, destacando-se: Olivei-
ra da Serra, Andorinha, Flor de Olivo 
e Olivari nos azeites, e Fula, Vêgê, Fon-
tasol e Frigi nos óleos vegetais, sendo 

ainda uma fornecedora de referência 
de marcas próprias das principais ca-
deias de distribuição internacionais.

Ao longo do tempo, a empresa tem 
vindo a implementar as melhores 
e mais modernas técnicas agrícolas, 
com ganhos relevantes para o am-
biente. A utilização das tecnologias 
mais modernas, ao nível da gestão 
eficiente da água com recurso a sen-
sores, e a gestão das plantações com 
o auxílio de drones permitem reco-
lher informação relevante em tempo 
útil, para prever as necessidades das 
plantas e, com isso, apoiar o esforço 
permanente de redução do consumo 
de água e adubos, permitindo cumprir 
o objetivo de desenvolver esta cultura, 
modernizá-la e torná-la cada vez mais 
sustentável para o meio ambiente.  

A natureza da Sovena é plantar possibi-
lidades que dão frutos. Ao longo da his-
tória, a empresa criou laços entre a terra 
e a mesa, entre aqueles que cultivam 
e aqueles que comem. Por isso, na So-
vena prefere-se reinventar antes de in-
ventar, sabendo que às vezes “trazer de 
volta” é a atitude mais revolucionária. 

www.sovenagroup.comw

Tudo começou em 1953, em Cacia, 

quando Manuel Santos Mendonça 

(avô de Pedro Queiroz Pereira) lançou 

um projeto de produção de pasta crua 

THE 
NAVIGATOR 
COMPANY

O ADN 
DO MÉRITO
Quase 70 anos depois do 
início, a The Navigator 
Company é hoje uma 

das maiores companhias 
nacionais e uma das 

mais fortes marcas de 
Portugal no mundo. O 

perfil acionista é familiar, 
mas o ADN assenta numa 

cultura empresarial de 
mérito e de capacitação 
dos recursos humanos.

http://www.sovenagroup.com/pt/
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Europa e a sexta maior no mundo na 
produção de pasta branqueada de 
eucalipto (BEKP). Terceiro maior pro-
dutor de tissue na Península Ibérica, 
tem atividade de destaque no setor 
da energia, sendo responsável, numa 
base anual, por cerca de cinco por 
cento da geração de energia elétrica 
em Portugal. Em 2019, 60 por cento 
da energia produzida pela Navigator 
teve origem na biomassa, dando-lhe 
o papel de liderança no setor, sendo 
que cerca de 52 por cento do total do 
país utiliza este combustível sustentá-
vel e não fóssil. 

A companhia assumiu, de resto, em 
2019, o compromisso de ter todos os 
seus complexos industriais neutros em 
emissões de carbono até 2035. Com 
esta resolução, que implica um investi-
mento total de 158 milhões de euros, 
a Navigator tornou-se na primeira em-
presa portuguesa, e uma das primeiras 
a nível mundial, a antecipar em 15 anos 
os objetivos nacionais e europeus para a 
descarbonização. O primeiro e principal 
passo desta jornada já foi dado, tendo 
a empresa investido cerca de 40 por 
cento do total considerado entre 2018 
e 2021, reduzindo em 20 por cento as 
emissões do grupo e tornando a fábrica 
da Figueira da Foz no primeiro comple-
xo industrial do grupo onde a energia 
elétrica será integralmente produzida 
a partir de fontes renováveis.

A The Navigator Company investe 
anualmente 185 milhões de euros no 
mundo rural, potenciando o rendi-
mento e as melhores práticas silvícolas 
junto dos cerca de 400 mil produtores 
florestais existentes em Portugal. Este 
montante representa um importante 
fator de sustentabilidade em todos os 
seus pilares – ambiental, social, eco-
nómico –, ao contribuir para a qua-
lificação dos produtores nacionais, 
induzindo emprego, fixação de popu-
lações no interior e contribuindo para 
os impostos locais. Por outro lado, 
representa o contributo da Navigator 
para a existência de melhor floresta 
em Portugal, mais bem gerida, menos 

abandonada e mais apta a cumprir 

a sua função ambiental enquanto 

maior fonte terrestre de captação e 

fixação de CO2.

Do universo empresarial do qual a Na-

vigator faz parte, a holding Semapa 

– empresa cotada, mas também her-

deira, na sua composição acionista, da 

tradição industrial da família Queiroz 

Pereira – emana uma visão estratégi-

ca para a Companhia e um propósi-

to corporativo fortemente orientado 

para a criação de valor sustentado e 

para a partilha de resultados, de saber, 

de experiência e de recursos, não só 

com os stakeholders, mas com a so-

ciedade como um todo. Porque são as 

pessoas, a sua qualidade de vida e o 

futuro do planeta que inspiram e mo-

vem a The Navigator Company.

Dessa visão faz parte o modelo de 

gestão profissional das empresas, su-

portada em gestores profissionais de 

topo para a condução operacional e 

diversidade de aporte estratégico – 

um dos legados de Pedro Queiroz Pe-

reira, prematuramente desaparecido 

em agosto de 2018. 

Tal como a Semapa, as empresas de 

origem familiar representam uma parte 

expressiva do tecido empresarial portu-

guês e, também internacionalmente, li-

derando múltiplos setores de atividade, 

fruto da forma como têm conseguido 

combinar a inspiração do momento 

fundador com a abertura à gestão pro-

fissional e um compromisso inabalável 

com o mérito dos seus recursos.

No caso da The Navigator Company 

a responsabilidade e o investimento 

que coloca na gestão florestal sustentá-

vel, na investigação e desenvolvimento, 

nas mais avançadas tecnologias e na 

qualificação das pessoas, refletem-se 

hoje na elevada qualidade dos seus pro-

dutos, referência mundial no setor. 

www.thenavigatorcompany.com

de pinho. E não foi preciso esperar 
muito para que o espírito inovador 
desse os primeiros frutos. Logo em 
1957, a então “Companhia Portugue-
sa de Celulose” tornou-se a primeira 
unidade no mundo a produzir pasta 
branqueada com o processo Kraft e 
com o eucalipto globulus. Esta é uma 
das pequenas grandes histórias de 
uma empresa que hoje detém uma 
posição estruturante na economia 
portuguesa, fruto de um compromis-
so com a inovação e com a excelência 
de gerações de profissionais.

Com clientes em mais de 130 países, 
a Navigator é a terceira maior exporta-
dora em Portugal e a maior geradora 
de Valor Acrescentado Nacional, ten-
do mais de 5.600 fornecedores na-
cionais. Representa aproximadamente 
um por cento do PIB, cerca de três por 
cento das exportações nacionais de 
bens e mais de 30 mil empregos dire-
tos, indiretos e induzidos.

Líder europeia na produção de papéis 
finos de impressão e escrita não re-
vestidos (UWF), e sexta a nível mun-
dial, a Navigator é também líder na 

http://www.thenavigatorcompany.com
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Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027
O orçamento para o futuro da UE

Mundos e Fundos
A última oportunidade para Portugal?

Perdido entre
os milhões?
Perceba porque é que
Portugal vai receber 
tanto dinheiro e onde 
é que o mesmo será 
aplicado.

Uma combinação de fundos
Decorrente do impacto da pandemia de COVID-19
na conjuntura económica global, e após proposta
da Comissão Europeia e de um longo processo 
negocial, o Conselho Europeu acordou, em julho
de 2020, o orçamento do próximo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para o período de 2021 a 2027
e a criação de um instrumento de recuperação 
extraordinário, o Next Generation EU, a vigorar
entre 2021 e 2023.

A combinação de ambos vai criar uma capacidade 
�nanceira sem precedentes, assegurando a coesão
e o desenvolvimento futuro do espaço europeu
e permitindo a Portugal, durante os próximos nove anos 
(considerando a regra N+2 para a execução do QFP), 
bene�ciar de um volume signi�cativo de fundos
que deverão ser aplicados na recuperação e expansão 
da economia nacional.

O Quadro Financeiro Plurianual é o orçamento
de longo prazo da União Europeia (UE)
e estabelece a alocação dos recursos disponíveis 
para �nanciamento das políticas de�nidas
no quadro da estratégia europeia multianual.

Embora alguns programas sejam geridos 
diretamente pela Comissão Europeia, a maior 
parte dos recursos da UE é canalizada através 
dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, 
geridos em conjunto pela Comissão Europeia e 
pelos Estados-Membros, ao abrigo dos acordos 
de parceria, como o Portugal 2020.

O Next Generation EU, instrumento de cariz 
excecional e temporário, combina fundos
do Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
(MRR) com um reforço de outros programas
da UE, seguindo o mote “investir numa Europa 
verde, digital e resiliente”.

Next Generation EU
Uma abordagem solidária para a crise 
pandémica

Quadro Financeiro Plurianual

Orçamento de longo prazo da UE (2021-2027)

Orçamento global 2021–2027

Total

€ 1.824 mil M € 750 mil M€ 1.074 mil M

Next Generation EU

subvenções (€ 390 mil M) empréstimos (€ 360 mil M)

Os restantes 7% das autorizações globais por programas para toda
a duração do QFP vão para a Rúbrica 7: Administração Pública Europeia.

1. Mercado único, Inovação e Digitalização
• Investigação & Inovação: Horizon Europe
• Investimento Estratégico Europeu: InvestEU
• Mercado Único
• Programa Espacial

2. Coesão, Resiliência e Valores
• React-EU
• Desenvolvimento Regional e Coesão
• União Económica e Monetária
• Investir nas pessoas, coesão social
   e valores

3. Recursos Naturais e Meio Ambiente
• Política Agrícola Comum (Pilares 1 e 2)
• Políticas agrícolas e marítimas
• Meio ambiente e ação climática:
   Just Transition Fund

4. Vizinhança e o Mundo
• Ação externa
• Assistência de pré-adesão

5. Segurança e Defesa
• Segurança
• Defesa
• Resposta à crise: RescEU

6. Migração e gestão
de fronteiras
• Migração
• Gestão de fronteiras

€ 1.074 mil M

12,4%

35,1%

9,1%

33,1% 2,1%

1,2%

As �rmas da PwC colaboram com organizações e pessoas na criação do valor que procuram. A PwC, uma network constituída por �rmas independentes entre si, está presente em 155 países e conta com mais de 280.000 colaboradores
que partilham o objetivo de prestar serviços de qualidade em auditoria, consultoria e �scalidade.

Neste documento, PwC refere-se a PricewaterhouseCoopers /AG – Assessoria de Gestão, Lda. que pertence à rede de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e 
independente. Este documento é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer entidade ou situação particular, e não substitui aconselhamento pro�ssional adequado ao caso concreto.

€ 750 mil milhões

€ 77,5 mil milhões
Acréscimo ao QFP 2021–2027

1,9 5

5,6

7,7

10

47,5

RescEU Horizon Europe

InvestEU

€ 672,5 mil milhões
Mecanismo de Resolução e Resiliência

312,5

Subvenções

70%
€ 218,8 mil milhões
disponíveis em 2021
e 2022

30%
€ 93,8 mil milhões
disponíveis em 2023
dependendo da evolução
do PIB em 2020 e 2021

Empréstimos

360

React–EU

Rural Development

Just Transition Fund

Pedro Deus
Partner - Advisory
pedro.deus@pwc.com

Contacto

pwc.pt/fundosue

O Plano de Recuperação e Resiliência Português
Para aceder aos fundos do MRR, Portugal apresentou 
à Comissão Europeia a versão preliminar do seu Plano 
de Recuperação e Resiliência (PRR), com a de�nição 
das prioridades de investimento do país para a retoma 
da economia.

A estrutura deste Plano é feita em torno de 3 dimensões 
estruturantes, 9 roteiros especí�cos, focados na retoma 
do crescimento sustentável e inclusivo, e 17 componentes 
que agregam os investimentos a �nanciar através
do MRR.

© 2020 PricewaterhouseCoopers /AG – Assessoria de Gestão, Lda. Todos os direitos reservados. PwC refere-se à PwC Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede PwC.
Cada �rma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para mais informações consulte www.pwc.com/structure.

O que se segue?

Outubro
Os países da UE
têm de apresentar
os seus projetos de PRR
à Comissão Europeia (CE).

2020 2022
Novembro
Início da negociação
entre os Estados-Membros (EM)
e a CE sobre os respetivos
PRR.

Janeiro
Início da implementação
do Quadro Financeiro Plurianual
2021-2027.

Possibilidade de adiantamento
de 10% das verbas do MRR.

2021
Entre 2021 e 2022,
70% das subvenções
concedidas pelo MRR
serão autorizadas
e decididas pela CE.

Março
Conclusão da negociação
entre os EM e a CE
sobre os respetivos PRR.

Outubro – Dezembro
Negociação entre o Parlamento Europeu
e o Conselho Europeu sobre a proposta
legislativa referente ao MRR.

Rati�cação por todos os EM.

30 Abril
Os PRR �nais deverão
ser apresentados à CE.

Componentes direcionadas às empresas

Esta componente tem como objetivo aumentar os níveis
de quali�cação da população ativa portuguesa através
de um reforço da resposta do sistema educativo
e formativo nacional. Pretende-se igualmente promover 
as quali�cações para a inovação industrial, através do 
investimento no ensino pro�ssional, em articulação com 
o setor empresarial e com uma forte aposta
na reconversão de competências.

Destaca-se, no âmbito desta componente, a seguinte 
linha de investimento:

• Quali�cação e competências para a inovação
e renovação industrial - € 360 M

Quali�cações e competências

Alinhada com a Estratégia Nacional para o Hidrogénio,
esta componente pretende apoiar o investimento
em eletrolisadores para a produção de hidrogénio verde 
e gases renováveis, bem como fomentar a eletricidade 
renovável na Madeira e a transição energética nos Açores.

• Hidrogénio e gases renováveis - € 186 M

• Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago
da Madeira - € 69 M

• Transição energética nos Açores - € 116 M

Hidrogénio e renováveis

Com apenas uma linha de investimento, esta componente
destina-se exclusivamente ao setor empresarial, 
incentivando a adoção de estratégias que reduzam
a intensidade carbónica das atividades industriais, 
através da implementação de equipamentos e processos 
mais descarbonizados e menos dependentes
de combustíveis fósseis, indo, assim, de encontro
aos objetivos previstos na agenda para a transição 
climática - € 715 M

Descarbonização da indústria

Ainda dentro da agenda da transição climática, 
esta componente tem como objetivo reabilitar e tornar 
os edifícios energeticamente mais e�cientes, 
contribuindo, dessa forma, para reduzir as emissões
de gases com efeito de estufa e o consumo de energia.

Nesta fase, apenas está identi�cada uma linha 
de investimento - € 620 M

E�ciência energética em edifícios

O propósito desta componente é a promoção
de uma bioindústria nacional, através da dinamização
de atividades de I&D orientadas para o aproveitamento 
de matérias-primas de base �orestal, bem como da 
implementação de pilotos industriais e agroindustriais, 
designadamente nos setores do têxtil e vestuário,
do calçado e da resina - € 150 M

Bioeconomia

Tendo como principal objetivo o reforço da competitividade 
e resiliência da economia portuguesa, esta componente 
prevê seis linhas de investimento que pretendem promover 
a capacitação da estrutura produtiva nacional através
da exploração da ciência e tecnologia de base portuguesa, 
assumindo especial relevância:

• Agendas mobilizadoras de reindustrialização - € 930 M

• Missão interface – renovação da rede de suporte 
cientí�co e tecnológico e orientação para o tecido 
produtivo - € 186 M

• Agenda de I&I para a sustentabilidade da agricultura, 
alimentação e agroindústria - € 93 M

Investimento e inovação

Esta componente visa apoiar a transição digital
das empresas através do reforço das competências 
digitais da força de trabalho, da transformação
dos modelos de negócio das empresas e da integração 
de tecnologia nas empresas. 

Apesar da amplitude de intervenção, esta componente 
ainda só identi�ca uma linha de investimento - € 650 M

Empresas 4.0

Pela sua importância para os agentes económicos empresariais, merecem destaque as componentes de investimento mais direcionadas para as 
empresas, sem prejuízo dos efeitos indiretos e de arrastamento que a grande maioria dos investimentos previstos no PRR tem na economia em geral.

Transição Climática € 2,9 mil milhões

Mobilidade
sustentável
€ 1.032 M

• Descarbonização
da indústria - € 715 M

• Bioeconomia - € 150 M

Descarbonização
e bioeconomia
€ 865 M

• E�ciência energética
dos edifícios - € 620 M

• Hidrogénio
e renováveis - € 371 M

Eficiência energética
e renováveis
€ 991 M

Transição Digital € 2,9 mil milhões

Empresas 4.0
€ 650 M

Escola digital
€ 538 M

Administração
pública digital
€ 1.670 M

Resiliência € 8,2 mil milhões

Vulnerabilidades
sociais
€ 3.504 M

• SNS - € 1.038 M
• Habitação - € 1.633 M
• Respostas sociais - € 583 M
• Eliminação de bolsas 

de pobreza em áreas
metropolitanas - € 250 M

• Infraestruturas - € 833 M
• Florestas - € 665 M
• Gestão hídrica - € 441 M

Competitividade
e coesão territorial
€ 1.939 M

Potencial produtivo
e emprego
€ 2.755 M

• Investimento
e inovação - € 1.386 M

• Quali�cações
e competências - € 1.369 M
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Uma combinação de fundos
Decorrente do impacto da pandemia de COVID-19
na conjuntura económica global, e após proposta
da Comissão Europeia e de um longo processo 
negocial, o Conselho Europeu acordou, em julho
de 2020, o orçamento do próximo Quadro Financeiro 
Plurianual (QFP) para o período de 2021 a 2027
e a criação de um instrumento de recuperação 
extraordinário, o Next Generation EU, a vigorar
entre 2021 e 2023.

A combinação de ambos vai criar uma capacidade 
�nanceira sem precedentes, assegurando a coesão
e o desenvolvimento futuro do espaço europeu
e permitindo a Portugal, durante os próximos nove anos 
(considerando a regra N+2 para a execução do QFP), 
bene�ciar de um volume signi�cativo de fundos
que deverão ser aplicados na recuperação e expansão 
da economia nacional.

O Quadro Financeiro Plurianual é o orçamento
de longo prazo da União Europeia (UE)
e estabelece a alocação dos recursos disponíveis 
para �nanciamento das políticas de�nidas
no quadro da estratégia europeia multianual.

Embora alguns programas sejam geridos 
diretamente pela Comissão Europeia, a maior 
parte dos recursos da UE é canalizada através 
dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, 
geridos em conjunto pela Comissão Europeia e 
pelos Estados-Membros, ao abrigo dos acordos 
de parceria, como o Portugal 2020.

O Next Generation EU, instrumento de cariz 
excecional e temporário, combina fundos
do Mecanismo de Recuperação e Resiliência 
(MRR) com um reforço de outros programas
da UE, seguindo o mote “investir numa Europa 
verde, digital e resiliente”.

Next Generation EU
Uma abordagem solidária para a crise 
pandémica

Quadro Financeiro Plurianual

Orçamento de longo prazo da UE (2021-2027)

Orçamento global 2021–2027

Total

€ 1.824 mil M € 750 mil M€ 1.074 mil M

Next Generation EU

subvenções (€ 390 mil M) empréstimos (€ 360 mil M)

Os restantes 7% das autorizações globais por programas para toda
a duração do QFP vão para a Rúbrica 7: Administração Pública Europeia.

1. Mercado único, Inovação e Digitalização
• Investigação & Inovação: Horizon Europe
• Investimento Estratégico Europeu: InvestEU
• Mercado Único
• Programa Espacial

2. Coesão, Resiliência e Valores
• React-EU
• Desenvolvimento Regional e Coesão
• União Económica e Monetária
• Investir nas pessoas, coesão social
   e valores

3. Recursos Naturais e Meio Ambiente
• Política Agrícola Comum (Pilares 1 e 2)
• Políticas agrícolas e marítimas
• Meio ambiente e ação climática:
   Just Transition Fund

4. Vizinhança e o Mundo
• Ação externa
• Assistência de pré-adesão

5. Segurança e Defesa
• Segurança
• Defesa
• Resposta à crise: RescEU

6. Migração e gestão
de fronteiras
• Migração
• Gestão de fronteiras

€ 1.074 mil M

12,4%

35,1%

9,1%

33,1% 2,1%

1,2%

As �rmas da PwC colaboram com organizações e pessoas na criação do valor que procuram. A PwC, uma network constituída por �rmas independentes entre si, está presente em 155 países e conta com mais de 280.000 colaboradores
que partilham o objetivo de prestar serviços de qualidade em auditoria, consultoria e �scalidade.

Neste documento, PwC refere-se a PricewaterhouseCoopers /AG – Assessoria de Gestão, Lda. que pertence à rede de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e 
independente. Este documento é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer entidade ou situação particular, e não substitui aconselhamento pro�ssional adequado ao caso concreto.

€ 750 mil milhões

€ 77,5 mil milhões
Acréscimo ao QFP 2021–2027

1,9 5

5,6

7,7

10

47,5

RescEU Horizon Europe

InvestEU

€ 672,5 mil milhões
Mecanismo de Resolução e Resiliência

312,5

Subvenções

70%
€ 218,8 mil milhões
disponíveis em 2021
e 2022

30%
€ 93,8 mil milhões
disponíveis em 2023
dependendo da evolução
do PIB em 2020 e 2021

Empréstimos

360

React–EU

Rural Development

Just Transition Fund

Pedro Deus
Partner - Advisory
pedro.deus@pwc.com

Contacto

pwc.pt/fundosue

O Plano de Recuperação e Resiliência Português
Para aceder aos fundos do MRR, Portugal apresentou 
à Comissão Europeia a versão preliminar do seu Plano 
de Recuperação e Resiliência (PRR), com a de�nição 
das prioridades de investimento do país para a retoma 
da economia.

A estrutura deste Plano é feita em torno de 3 dimensões 
estruturantes, 9 roteiros especí�cos, focados na retoma 
do crescimento sustentável e inclusivo, e 17 componentes 
que agregam os investimentos a �nanciar através
do MRR.

© 2020 PricewaterhouseCoopers /AG – Assessoria de Gestão, Lda. Todos os direitos reservados. PwC refere-se à PwC Portugal, constituída por várias entidades legais, ou à rede PwC.
Cada �rma membro é uma entidade legal autónoma e independente. Para mais informações consulte www.pwc.com/structure.

O que se segue?

Outubro
Os países da UE
têm de apresentar
os seus projetos de PRR
à Comissão Europeia (CE).

2020 2022
Novembro
Início da negociação
entre os Estados-Membros (EM)
e a CE sobre os respetivos
PRR.

Janeiro
Início da implementação
do Quadro Financeiro Plurianual
2021-2027.

Possibilidade de adiantamento
de 10% das verbas do MRR.

2021
Entre 2021 e 2022,
70% das subvenções
concedidas pelo MRR
serão autorizadas
e decididas pela CE.

Março
Conclusão da negociação
entre os EM e a CE
sobre os respetivos PRR.

Outubro – Dezembro
Negociação entre o Parlamento Europeu
e o Conselho Europeu sobre a proposta
legislativa referente ao MRR.

Rati�cação por todos os EM.

30 Abril
Os PRR �nais deverão
ser apresentados à CE.

Componentes direcionadas às empresas

Esta componente tem como objetivo aumentar os níveis
de quali�cação da população ativa portuguesa através
de um reforço da resposta do sistema educativo
e formativo nacional. Pretende-se igualmente promover 
as quali�cações para a inovação industrial, através do 
investimento no ensino pro�ssional, em articulação com 
o setor empresarial e com uma forte aposta
na reconversão de competências.

Destaca-se, no âmbito desta componente, a seguinte 
linha de investimento:

• Quali�cação e competências para a inovação
e renovação industrial - € 360 M

Quali�cações e competências

Alinhada com a Estratégia Nacional para o Hidrogénio,
esta componente pretende apoiar o investimento
em eletrolisadores para a produção de hidrogénio verde 
e gases renováveis, bem como fomentar a eletricidade 
renovável na Madeira e a transição energética nos Açores.

• Hidrogénio e gases renováveis - € 186 M

• Potenciação da eletricidade renovável no Arquipélago
da Madeira - € 69 M

• Transição energética nos Açores - € 116 M

Hidrogénio e renováveis

Com apenas uma linha de investimento, esta componente
destina-se exclusivamente ao setor empresarial, 
incentivando a adoção de estratégias que reduzam
a intensidade carbónica das atividades industriais, 
através da implementação de equipamentos e processos 
mais descarbonizados e menos dependentes
de combustíveis fósseis, indo, assim, de encontro
aos objetivos previstos na agenda para a transição 
climática - € 715 M

Descarbonização da indústria

Ainda dentro da agenda da transição climática, 
esta componente tem como objetivo reabilitar e tornar 
os edifícios energeticamente mais e�cientes, 
contribuindo, dessa forma, para reduzir as emissões
de gases com efeito de estufa e o consumo de energia.

Nesta fase, apenas está identi�cada uma linha 
de investimento - € 620 M

E�ciência energética em edifícios

O propósito desta componente é a promoção
de uma bioindústria nacional, através da dinamização
de atividades de I&D orientadas para o aproveitamento 
de matérias-primas de base �orestal, bem como da 
implementação de pilotos industriais e agroindustriais, 
designadamente nos setores do têxtil e vestuário,
do calçado e da resina - € 150 M

Bioeconomia

Tendo como principal objetivo o reforço da competitividade 
e resiliência da economia portuguesa, esta componente 
prevê seis linhas de investimento que pretendem promover 
a capacitação da estrutura produtiva nacional através
da exploração da ciência e tecnologia de base portuguesa, 
assumindo especial relevância:

• Agendas mobilizadoras de reindustrialização - € 930 M

• Missão interface – renovação da rede de suporte 
cientí�co e tecnológico e orientação para o tecido 
produtivo - € 186 M

• Agenda de I&I para a sustentabilidade da agricultura, 
alimentação e agroindústria - € 93 M

Investimento e inovação

Esta componente visa apoiar a transição digital
das empresas através do reforço das competências 
digitais da força de trabalho, da transformação
dos modelos de negócio das empresas e da integração 
de tecnologia nas empresas. 

Apesar da amplitude de intervenção, esta componente 
ainda só identi�ca uma linha de investimento - € 650 M

Empresas 4.0

Pela sua importância para os agentes económicos empresariais, merecem destaque as componentes de investimento mais direcionadas para as 
empresas, sem prejuízo dos efeitos indiretos e de arrastamento que a grande maioria dos investimentos previstos no PRR tem na economia em geral.

Transição Climática € 2,9 mil milhões

Mobilidade
sustentável
€ 1.032 M

• Descarbonização
da indústria - € 715 M

• Bioeconomia - € 150 M

Descarbonização
e bioeconomia
€ 865 M

• E�ciência energética
dos edifícios - € 620 M

• Hidrogénio
e renováveis - € 371 M

Eficiência energética
e renováveis
€ 991 M

Transição Digital € 2,9 mil milhões

Empresas 4.0
€ 650 M

Escola digital
€ 538 M

Administração
pública digital
€ 1.670 M

Resiliência € 8,2 mil milhões

Vulnerabilidades
sociais
€ 3.504 M

• SNS - € 1.038 M
• Habitação - € 1.633 M
• Respostas sociais - € 583 M
• Eliminação de bolsas 

de pobreza em áreas
metropolitanas - € 250 M

• Infraestruturas - € 833 M
• Florestas - € 665 M
• Gestão hídrica - € 441 M

Competitividade
e coesão territorial
€ 1.939 M

Potencial produtivo
e emprego
€ 2.755 M

• Investimento
e inovação - € 1.386 M

• Quali�cações
e competências - € 1.369 M
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PETER VILLAX
Presidente da Associação de Empresas Familiares

EMPRESAS FAMILIARES 
PORTUGUESAS: A BASE 
DA ECONOMIA NACIONAL
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Em entrevista à revista Portugalglobal, Peter Villax, presidente da Associação 
das Empresas Familiares, realça a importância das empresas familiares para 

a economia portuguesa, afirmando que representam a maior parte do Produto 
Interno Bruto português e do emprego no nosso país. 

Para Peter Villax a principal característica das Empresas Familiares é a perspetiva 
de longo prazo com que abordam a gestão da empresa e a sua capacidade 

de adaptação às mudanças do mercado. Esta capacidade de adaptação 
e a sua ambição permitem uma forte presença das Empresas Familiares 

nos mercados externos. 

O presidente da Associação das Empresas Familiares indica ainda que a aposta 
estratégica para o desenvolvimento e internacionalização destas empresas reside 
em recursos humanos altamente qualificados e em produtos de alta qualidade, 

inovadores e diferenciadores. 

Qual o papel da Associação das Empresas 

Familiares?

É simples: dar a conhecer à opinião pública 

e aos nossos decisores as virtudes das Empresas 

Familiares, as suas forças e as oportunidades 

que representam para a economia nacional.  

As Empresas Familiares representam a maior 

parte do nosso Produto Interno Bruto, do nos-

so valor acrescentado e do nosso emprego. 

Para essa mensagem passar, temos também de 

identificar as nossas fraquezas e confrontá-las 

para proteger, tanto a vitalidade do negócio, 

como a coesão da família.

A sua resposta indica que as empresas fa-

miliares têm problemas que as não-fami-

liares não têm?

Tem razão: no seio das nossas empresas coe-

xistem aspetos profissionais e emocionais que 

têm de ser reconhecidos. Como é que um pai 

ou uma mãe lidam com um filho que também 

é um funcionário na empresa? Têm duas op-

ções: ou não fazem a separação entre as duas 

realidades, e dão ao filho um tratamento pre-

ferencial que pode pôr em causa o ambiente 

laboral, ou seguem princípios de gestão profis-

sional, tendo preparado a nova geração para 

os desafios da gestão, da inovação e da tecno-

logia. Se assim fizerem, os membros da nova 

geração poderão assim ter o reconhecimento 

dos seus pares, seja qual for a posição que deti-

verem. Se forem chamados à responsabilidade 

da liderança da empresa, e tiverem demons-

trado o mérito e capacidade para essa função, 

é meio caminho andado para o sucesso.

Como se caracterizam as empresas familia-

res em Portugal? 

Estão em todos os setores e vão da micro 

à grande empresa. O que é uma grande em-

presa? Um dia, começou como micro e foi 

crescendo, foi-se adaptando ao mercado. Se 

me pergunta quais as características mais sa-

lientes das empresas familiares, é a perspetiva 

de longo prazo com que abordam a gestão 

da empresa e a capacidade de adaptação às 

mudanças do mercado. Dou-lhe o caso da 

resposta fulgurante das empresas portugue-

sas ao desenvolvimento e produção de equi-

pamentos de proteção individual, logo no 

princípio da pandemia, em março. No dia 22 

desse mês, um domingo, fornecemos a um 

fabricante de plásticos da área de Loures uma 

viseira de proteção utilizada no nosso labora-

tório, para ser copiada. Na quarta-feira, este 

entregou as primeiras 30 viseiras ao Hospital 

Beatriz Ângelo. Três dias mais tarde! Hoje, 

temos a capacidade de sermos um dos prin-

cipais produtores europeus de EPI – Equipa-

mentos de Proteção Individual.
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Qual a importância das empresas familia-
res no quadro da economia portuguesa?

Já falei dessa importância em termos macroe-
conómicos, por isso prefiro falar agora de 
uma dimensão que nem sempre é realizada: 
as empresas familiares são grandes escolas de 
negócio. Em casa, ao jantar, fala-se sempre do 
negócio, e os filhos estão sempre em contac-
to com a vida da empresa e vão aprendendo 
as dificuldades, os desafios e como se lhes dá 
resposta. Muitos trabalham na empresa du-
rante as férias, o melhor caso que conheço é 
o de António Amorim, que de tão cedo que 
começou a respirar pó de cortiça, hoje é não 
só uma das maiores autoridades mundiais do 
setor, como ainda é um grande gestor e um 
grande empresário. É de pequenino…

Quais os principais desafios que se colocam 
às empresas familiares?

São vários, e vão crescendo com o crescimento 
da empresa. O maior desafio é aceitarmos que 
existem profissionais, fora da nossa empresa, 
que são mais inteligentes e mais competentes 
que nós. Essa é uma mudança difícil para muitas 
empresas, porque não gostamos de partilhar 
o poder e muito menos de aceitar as opiniões 
de outros. Mas é essa adaptação que leva uma 

boa empresa a ser uma grande empresa. 

Mas então que papel têm os membros fami-
liares nesse modelo de profissionalização? 

Um papel muito importante, que é o da conti-
nuidade. Os gestores profissionais podem ficar 
mais ou menos tempo, mas a ligação do gestor 
familiar à empresa é perpétua. A relação com 
o cliente é para sempre e a família é a grande 
inspiradora da cultura e dos valores da empre-
sa. Temos de ir buscar a todos o melhor que 
cada um tem para oferecer.

O futuro das empresas passa pela digitaliza-
ção. Como tem sido a aposta das empresas 
familiares nesta área?

Ao mesmo nível que todas as outras, não me 
parece haver grande diferença, com uma exce-
ção: as empresas familiares que têm um fun-
dador que é técnico, que é engenheiro, que é 
informático têm uma enorme abertura à ino-
vação e à experimentação. Voltando ao caso 
da Corticeira Amorim, a inovação tecnológica 

que introduziu na testagem das rolhas e no seu 
controlo de qualidade foram o fator determi-
nante no relançamento do seu produto.

As empresas familiares nacionais têm uma 
presença forte nos mercados externos? 

Têm, e isso tem a ver com a sua capacidade de 
adaptação e com a sua ambição. Se o mercado 
interno já não dá resposta, as empresas viram-
-se para o mercado externo, e vemos isso não 
só nos mercados tradicionais, como os têxteis, 
o calçado e o vinho, como nos setores de ni-
cho, como os moldes, até aos mais tecnológi-
cos, como é o caso da indústria farmacêutica. 

Qual a aposta estratégica para o desenvol-
vimento e internacionalização das empre-
sas familiares em Portugal?
Saber oferecer o que os outros não têm. Não 
podemos concorrer com base no preço baixo 
e no baixo custo de mão-de-obra, pois aí paí-
ses como Marrocos e o Vietname vão sempre 
levar a melhor. Temos gente altamente qua-
lificada, temos de trazer os técnicos para as 
empresas e desenvolver produtos melhores, 
mais inovadores e mais diferenciados.

Na sua opinião, como podem as empresas 
familiares portuguesas ser mais competitivas 
a nível internacional? 

Sobretudo ganhando mais escala, seja organi-
camente, seja por fusões e aquisições dentro 
do setor. Muitas das nossas empresas não têm 
escala suficiente para serem competitivas, aí 
reside um importante desafio.

Ao longo dos últimos anos, como tem sido 
o relacionamento das empresas familiares 
nacionais com a AICEP?

A AICEP tem sido incansável no seu esforço de 
aumentar a visibilidade das empresas portu-
guesas – todas – nos mercados internacionais, 
através da divulgação de oportunidades e da 
organização de missões comerciais e participa-
ções em feiras internacionais. É nestas últimas 
que vejo o maior valor, através da exposição a 
novos mercados, a padrões de qualidade e de 
rigor mais elevados e a métodos de marketing 

mais desenvolvidos. 

www.empresasfamiliares.pt

http://www.empresasfamiliares.pt
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Segundo país mais populoso do mundo, com uma classe média em expansão 
e um território de grande dimensão, a Índia conhece um crescimento único na sua 

história, constituindo um mercado de oportunidades para as empresas portuguesas.

As análises de Carlos Pereira Marques, embaixador de Portugal, e de Luísa Lino, 
delegada da AICEP na Índia, e os conselhos de especialistas locais para uma 

abordagem de sucesso ao mercado indiano. Conheça ainda a experiência de duas 
empresas portuguesas que apostaram na Índia: Petrotec e Vision-Box.

ÍNDIA
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 > POR CARLOS PEREIRA 
MARQUES, EMBAIXADOR 
DE PORTUGAL NA ÍNDIA

•  A circunstância de Portugal gozar 
entre os indianos de uma pré-dispo-
sição muito favorável, fruto da nossa 
presença histórica na Índia, da nossa 
abordagem universalista e dialogan-
te do mundo e do excelente relacio-
namento pessoal que se estabeleceu 
entre os dirigentes dos dois países, 
na sequência, nomeadamente, de 
um frutuoso ciclo de recentes visitas 
de alto nível;

•  A clara perceção de que, desde 
a reeleição do primeiro-ministro Na-
rendra Modi, em 2019, se regista 
uma maior abertura das autorida-
des indianas em relação à Europa, a 
qual, desejavelmente, se poderá vir 
a traduzir na conclusão com a União 
Europeia de um Acordo de Comér-
cio Livre e/ou de um Acordo de Pro-
teção de Investimentos, instrumen-
tos de uma importância vital para 
os empresários europeus, que assim 
verão consideravelmente facilitadas 
as suas trocas com a Índia.

A ÍNDIA, UM MERCADO DE FUTURO

Mercado de grande dimensão e com uma economia diversificada, a Índia é um país 
rico em oportunidades para as empresas portuguesas que nele queiram apostar.

que os empresários portugueses se 

interessem mais pelo mercado india-

no, quer do ponto de vista comercial, 

quer do investimento. Trata-se, é cer-

to, de um mercado difícil, mas rico em 

oportunidades, pelo que uma aborda-

gem prudente do seu universo deverá 

passar por uma identificação das par-

cerias adequadas e por uma aposta 

num crescimento gradual e sustenta-

do, numa perspetiva de médio e lon-

go prazo.   

Na presente conjuntura, são vários os 

fatores que, numa análise desapaixo-

nada, militam em favor dessa nossa 

maior atenção. A saber:

•  O facto de a Índia constituir um gi-

gantesco e multifacetado mercado 

(tendo o país, tal como a China, 

ultrapassado já a barreira dos 1,3 

biliões de habitantes), com taxas de 

crescimento económico, em circuns-

tâncias normais, muito elevadas e 

um avanço tecnológico, a todos os 

títulos, notável. O seu peso, no con-

texto asiático e mundial, é assim in-

contornável;

Em 1573 o poderoso Imperador mo-
gol Akbar-o-Grande viu-se obrigado 
a solicitar autorização aos portugue-
ses, que então dominavam o Oceano 
Índico e o Golfo Pérsico, para que a 
sua família pudesse partir em peregri-
nação a Meca. Este episódio tem-me 
sido amiúde relatado pelos meus in-
terlocutores indianos, que assim pro-
curam exprimir a sua admiração pela 
rica presença histórica dos portugue-
ses na Índia, a qual – eles próprios o 
sublinham – extravasa largamente o 
limitado universo de Goa. O seu relato 
reflete também uma crescente admi-
ração dos indianos pelo modo exem-
plar como os portugueses do séc. XXI 
vivem a sua História, por Portugal e 
por tudo o que se relaciona com o 
nosso país. Esta nova perceção tem-se 
traduzido num desejo de cooperação 
nos mais diversos setores e num con-
sequente reforço das relações políticas 
entre os dois países, que atravessam, 
sem dúvida, neste momento, uma 
fase muito positiva.  

Tendo iniciado funções na Índia há 
cerca de dois anos, tenho, no entanto, 
podido constatar, com alguma pena, 
que o ritmo de aprofundamento das 
relações económicas luso-indianas 
não tem acompanhado o do relacio-
namento político e diplomático.

Esta realidade é reconhecida pelas au-
toridades dos dois países, que estão, 
por consequência, apostadas em in-
crementar a vertente económica do 
nosso relacionamento bilateral, facili-
tando todas as desejáveis interações. 
Para que tal possa suceder será, no 
entanto, indispensável, do nosso lado, 



MERCADOS Portugalglobal nº13734

A atual crise pandémica, que afeta 

igualmente todo o mundo, se em nada 

veio alterar estes fatores – reforçando, 

pelo contrário, alguns deles, como seja 

uma maior aproximação à União Eu-

ropeia – veio, no entanto, reforçar a 

aposta da Índia na sua autossuficiên-

cia, o que aconselhará a que se privi-

legiem, cada vez mais, as parcerias lo-

cais. Foi já essa, de resto, a estratégia 

adotada, com sucesso, no período da 

pré-pandemia, pelas principais empre-

sas portuguesas estabelecidas no país, 

cujo bom exemplo será de seguir.

A recente visita de Estado à Índia de 

Sua Excelência o Presidente da Repú-

blica, em fevereiro último, colocou, 

muito significativamente, um particu-

lar enfoque na vertente económica do 

relacionamento bilateral. A próxima 

edição da Comissão Económica Mis-

ta luso-indiana, que terá lugar dentro 

em breve, ocorrerá pela primeira vez 

a nível político – uma valorização que 

fala só por si. No decurso da sua próxi-

ma Presidência do Conselho da União 

Europeia, Portugal tudo fará para pro-

jetar o relacionamento da Índia com 

a Europa num novo patamar, melho-

ria qualitativa que se espera produza 

também efeitos diretos na área eco-

nómica. As estruturas do Ministério 

dos Negócios e da AICEP, bem como 

desta Embaixada, mantêm-se atentas 

e disponíveis para acompanhar e en-

quadrar todos os eventuais interessa-

dos no mercado indiano. 

A conjuntura política e económica 

é, pois, favorável e as oportunidades 

reais. Caberá agora aos empresários 

portugueses fazerem conscientemen-

te as suas escolhas. Se na lista das 

suas prioridades mapearem a Índia 

de Akbar-o-Grande, deverão decidi-

damente fazê-lo numa perspetiva de 

futuro, embora colhendo as mais-va-

lias do passado. É essa, precisamente, 

a riqueza do nosso relacionamento 

com a Índia. 

OPORTUNIDADES NUM 
GRANDE MERCADO

Com uma população superior a 1,3 mil milhões 
de pessoas e um potencial de crescimento único 
no mundo, a Índia é um grande país. Carregado 
de idiossincrasias e com um equilíbrio difícil de 

compreender, tem um manancial de oportunidades 
que se manterão por um período limitado de tempo 

e que urge aproveitar a bem do nosso tecido 
empresarial e do nosso posicionamento económico.

 > POR LUÍSA LINO, DELEGADA 
DA AICEP NA ÍNDIA

A Índia é o segundo país mais popu-
loso do mundo (quase 20 por cento 
da população mundial), estimando-se 
que venha a ser o mais populoso já 
em 2024. É uma das economias com 
maior taxa de crescimento e um dos 
gigantes asiáticos. Se há rival asiático 
da China com potencial económico 
relevante é a Índia. 

Além de uma classe média em forte 
crescimento, os dois terços da popula-
ção que ainda reside em zonas rurais 
começa a tirar partido das extraordi-
nárias condições das telecomunicações 
indianas e dos telemóveis. É um país 
muito jovem: 50 por cento da sua po-
pulação tem menos de 29 anos e quase 
94 por cento tem menos de 65 anos.

Desde a sua independência e até 
1991, a Índia seguiu um modelo de 

economia planificada, de forte in-
fluência soviética, com planos quin-
quenais muito rígidos e forte predo-
mínio da propriedade estatal. Nessa 
data, teve início um programa de re-
formas, conducentes a uma progres-
siva liberalização e abertura da econo-
mia ao setor privado e a investimentos 
internacionais, que a transformou 
numa das economias de maior e mais 
rápido crescimento no mundo. Do 
ponto de vista social, contabilizaram-
-se enormes progressos no domínio 
da saúde pública, educação e inclu-

https://www.worldometers.info/world-population/india-population/
https://www.statista.com/statistics/271315/age-distribution-in-india/
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são social, apesar de subsistirem ainda 

enormes bolsas de pobreza, tanto ru-

ral como urbana. A liberalização eco-

nómica dos anos 90 serviu para ace-

lerar o crescimento económico que 

a partir de 1997 tem mantido uma 

taxa média superior a 7 por cento, o 

que se tem refletido num aumento do 

rendimento disponível dos indianos. 

O setor dos serviços tem sido o motor 

deste crescimento, sendo responsável 

por aproximadamente 60 por cen-

to do Produto Interno Bruto da Índia 

e empregando um terço da popula-

ção. Por outro lado, o setor agrícola, 

que representa cerca de 50 por cento 

da população, é responsável por me-

nos de 20 por cento do PIB.

O setor produtivo revela alguns de-
sequilíbrios e a crise da COVID-19 
mostrou com grande clareza essa fra-
gilidade, tendo sido essa uma das ra-
zões para o lançamento da campanha 
“Self Reliant India”. 

Embora não tenha sido tão afeta-
da pela crise financeira como outros 
países, essencialmente devido a uma 
elevada procura interna, a Índia tem 
sofrido com a redução da procura dos 
mercados internacionais o que tem 
levado ao lançamento de programas 
específicos de estímulo à economia. 

O país ainda enfrenta vários desafios 
estruturais que precisa de ultrapassar, 
como a enorme pobreza de parte da 
população, uma rede de infraestru-
turas insuficiente e uma urbanização 
que cresce a um ritmo fortíssimo. 

Ainda muito aquém do seu potencial 
de desenvolvimento e crescimento, a 
Índia é já uma das maiores economias 
do mundo, logo a seguir à China e aos 
Estados Unidos.

Apesar do enorme interesse pelo mer-
cado indiano por parte da comunida-
de de negócios mundial, continua a 
haver um mundo de oportunidades 
na Índia. Com 28 estados e oito terri-
tórios da União, este mercado corres-
ponde a cerca de 36 países. Tal como 
na União Europeia, há leis a que todos 
os estados indianos têm de se subme-
ter e outras que são próprias de cada 
estado. Comparando a Índia com a 
União Europeia, em termos de regras 
e economia, parece haver mais unifor-
midade e regras comuns entre os paí-
ses europeus do que entre os estados 
da Índia.  

Setores de 
oportunidade 
para as empresas 
portuguesas:

Agroalimentar, Moda, Defesa, 
Aeronáutico, Ambiente, Saúde, 
Indústria Naval, Fintech, Novas 
Tecnologias e Inovação, Infraestru-
turas e Habitações de Construção 
rápida, Turismo.

Sobre os indianos

A Índia tem uma importante fatia da população com elevados níveis 
de escolaridade e com fluência em inglês.
Aprendendo desde tenra idade a necessidade de lutar pelo que querem, 
os indianos são competidores natos. Um pouco parecidos com os portu-
gueses na sua capacidade criativa, são um povo com o qual temos alguma 
afinidade e com o qual será possível criar, com vantagens mútuas, bons 
entendimentos e parcerias.
A Índia é, à sua maneira, um país de enormes oportunidades. O governo 
assegura a existência de escolas e universidades públicas e os jovens que 
consigam frequentar com sucesso este ensino público podem ter um futuro 
brilhante mesmo quando oriundos de meios muito humildes. A competição 
é insensível e brutal, mas compensa os vencedores, daí os enormes sacrifí-
cios a que por vezes se sujeitam os próprios e as famílias.
Em termos de força de trabalho, o indiano médio é muito trabalhador, 
e não é raro ouvir dizer que o trabalho é o mais importante na vida. Quando 
tratados com justiça e dignidade são resilientes e trabalhadores incansáveis. 
Esperam que lhes paguem todos os minutos trabalhados.
O indiano é orgulhoso do seu país e da sua cultura. Consumidor ávido de 
informação, aspira sempre por algo mais, mesmo que isso implique uma 
luta renhida. Por ser ávido consumidor de informação é sensível a campa-
nhas, crítico dos assuntos e das decisões. Não é inocente e não esquece as 
desconsiderações. A população jovem é prática, mas não abdica da com-
binação certa preço-qualidade-diferenciação para o que quer ser e parecer. 
Acreditam, sem limites, no que é indiano, mas aspiram também à diferença 
e ao charme do que vem de longe e que não é acessível à maioria. Nos 
círculos mais próximos o indiano é descontraído, divertido e bem-disposto.
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A Índia e a UE
Os países europeus dão muita impor-
tância ao mercado indiano, investindo 
fortemente em serviços de suporte 
e de apoio. A UE é o maior parceiro 
comercial da Índia sendo responsável 
por 80 mil milhões de euros do comér-
cio de mercadorias em 2019, equiva-
lente a 11,1 por cento do comércio 
total indiano, a par dos EUA e à frente 
da China (10,7 por cento). É também 
o segundo maior destino das exporta-
ções indianas (mais de 14 por cento 
do total, logo a seguir aos EUA).

A Índia é o décimo maior parceiro co-
mercial da UE, respondendo por 1,9 
por cento do comércio total de mer-
cadorias da UE em 2019, muito atrás 
dos EUA (15,2 por cento), China (13,8 
por cento) e Reino Unido (12,6 por 
cento). O investimento direto europeu 
na Índia totalizou 68 mil milhões de 
euros em 2018, o que é significativo, 
mas ainda abaixo do investimento 
direto europeu na China (175 mil mi-
lhões de euros) ou no Brasil (312 mil 
milhões de euros).

Há cerca de 6.000 empresas europeias 
na Índia, o que corresponde à criação 

de 1,7 milhões de empregos em vários 
setores. As empresas indianas investi-
ram em 2018 mais de 50 mil milhões 
de euros na Europa. 

As negociações para o Acordo de Li-
vre Comércio entre a Europa e a Índia 
foram lançadas em 2007 e suspensas 
em 2013. O conflito no Norte da Índia 
com a China parece ter reavivado, de 
forma definitiva, a importância destas 
negociações tendo-se voltado à mesa 
de negociações.

O mercado indiano 
para as empresas 
portuguesas 
A Índia conta com um potencial de 
crescimento único no mundo. As ne-
cessidades decorrentes dos grandes 
projetos em curso, nomeadamente 

Um bom parceiro é a chave do sucesso

Na índia é importante encontrar um bom parceiro de negócios, que ajuda-
rá a ultrapassar as várias barreiras que vão surgindo ao longo do caminho.
É um mercado diverso em tudo. Os estados diferem não só em termos 
de leis e regras; diferem culturalmente, diferem também em termos lin-
guísticos, alimentares, climatéricos, de costumes e de regras comerciais 
locais. Um bom parceiro ajudará a saber onde e como começar e qual 
a abordagem mais adequada ao mercado. Também a encontrar o preço 
certo e a bem posicionar a marca, aspetos fundamentais para o sucesso 
dos negócios na Índia. 
O conhecimento da legislação é fundamental para a entrada com sucesso 
no mercado indiano, e para manter o negócio a funcionar sem problemas 
e do lado certo da lei. É, por isso, fundamental identificar um parceiro 
que saiba as regras e que ajude antecipar e resolver quaisquer desafios 
que possam surgir em todo o espectro da atividade empresarial. Bancos, 
fornecedores, distribuidores, etc.
Investir tempo e esforço na escolha dos seus parceiros será um dos fatores 
mais importantes para tornar sua incursão na Índia no sucesso que deseja.



MERCADOSdezembro 2020 37

o “Make in India”, não poderão ser 
satisfeitas apenas pela produção local 
e o novo projeto “Self Reliant India” 
precisa de investimento direto de em-
presas estrangeiras para se concretizar, 
existindo vários apoios do governo in-
diano nesse domínio. A indústria terá 
necessidade de incorporar processos e 
produtos de crescente sofisticação. 

Apesar das inúmeras dificuldades que 
apresenta para qualquer empresa es-
trangeira, a Índia, pela sua dimensão, 
presente e futura, é um mercado in-
contornável a médio e longo prazo 
para as empresas portuguesas. A di-
mensão do mercado, o seu índice de 
crescimento e as necessidades que 
tem para o sustentar, a par da diferen-
ça de escala existente entre ambas as 
economias, fazem com que as opor-
tunidades de negócio tenham mais a 
ver com a capacidade das nossas em-
presas do que propriamente com um 
eventual défice de procura no âmbito 
do próprio mercado. Neste sentido, o 

músculo financeiro é um fator deter-
minante e fundamental, bem como a 
existência de mecanismos de financia-
mento capazes de apoiar as empresas. 

São muitos os setores e segmentos da 
atividade económica onde as empre-
sas portuguesas não têm ainda pre-
sença, expressão comercial ou inves-

timento, mas onde há oportunidades 
de negócio. Este mercado que exige 
preparação, perseverança, visão estra-
tégica, capacidade financeira e dimen-
são, requer ainda consistência e regu-
laridade na estratégia de abordagem. 
Desta forma as empresas portuguesas 
poderão beneficiar do seu enorme 
potencial e retirar dele as oportuni-

A Propriedade Intelectual na Índia

Como é natural, também na Índia é necessário proteger as marcas. 
O registo pode levar algum tempo e é importante tratar dos assuntos 
com antecedência. 
A Lei de Marcas Registadas da Índia, de 1999, está em conformidade 
com as normas e padrões internacionais, incluindo a Convenção de Paris 
para a Proteção da Propriedade Industrial. Poderá encontrar mais infor-
mações sobre o assunto no site do Instituto indiano de Patentes e Mar-
cas Registadas, CGTDTM. Em 2005, a Índia mudou sua legislação para 
cumprir o acordo da OMC sobre Aspetos dos Direitos de Propriedade 
Intelectual Relacionados com o Comércio – TRIPS. 

Zonas Económicas Especiais (SEZ)

A Índia criou várias zonas especiais com o objetivo de impulsionar as 
exportações indianas proporcionando condições favoráveis para ati-
vidades comerciais e, assim, atrair também investimento estrangeiro. 
As unidades SEZ desfrutam de benefícios abrangentes, incluindo redu-
ção de impostos e a possibilidade de benefícios fiscais para desenvolvi-
mento, operação e manutenção de unidades SEZ. 

Tarifas e impostos 

As tarifas na Índia variam de se-
tor para setor e entre grupos de 
produtos. Poderá encontrar in-
formações especializadas sobre 
setores e produtos no banco de 
dados de acesso ao mercado 
da UE, que também inclui in-
formações sobre barreiras não 
tarifárias ao comércio. 
São várias as restrições à impor-
tação de produtos na Índia. No 
site do BIS (Bureau for Indian 
Standards) poderá encontrar 
informação de interesse. A re-
gulamentação é extensa e com 
especificidades elaboradas. 
No livro da FSSAI, organização 
governamental para a regula-
mentação do setor dos bens 
alimentares, também poderá 
encontrar informação relevante 
para o setor.

http://www.ipindia.nic.in/
https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm
http://www.sezindia.nic.in/
https://madb.europa.eu/madb/
https://bis.gov.in/
https://fssai.gov.in/flipbook.php?bookid=327&doc2=0#book2/
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e parcerias com os mais importantes 
“players” do mercado. Não é um mer-
cado fácil, mas é um mercado em que 
é preciso entrar agora para assegurar 
uma presença relevante num futuro 
que se apresenta promissor. As em-
presas portuguesas poderão contar 
sempre com o apoio determinado da 
Delegação da AICEP na Índia para as 
apoiar ao longo de todos os processos 
para conquista de uma fatia do mer-
cado indiano, seja através de expor-
tações seja através de investimento 
direto na Índia. 

luisa.lino@portugalglobal.pt

dades de negócio que existem. A sua 
dimensão – um quinto da população 
mundial – e a sua zona de influência – 
Ásia, Médio Oriente e Áfricas Oriental 
e do Sul –, que em conjunto contam 
com mais de 50 por cento da popula-
ção mundial, fazem deste um merca-
do incontornável para a estabilidade 
e competitividade no futuro.

A Delegação da AICEP 
em Nova Deli
Para que num mercado com a dimen-
são do mercado indiano consigamos 
dar respostas de valor às empresas 
portuguesas, desenvolvemos ligações 

Movimento India 
Autossuficiente

Num momento em que o 
mundo sofre com uma pan-
demia de impacto alargado, 
a Índia pretende converter 
esta crise numa oportunidade, 
não só com o lançamento de 
programas de estimulo à pro-
dução, mas procurando tam-
bém soluções que dêem esta-
bilidade e condições de vida à 
força de trabalho nos centros 
urbanos que permitam resistir 
a choques de natureza diversa, 
para que os trabalhadores con-
sigam sobreviver com os rendi-
mentos do trabalho, na região 
onde vivem e trabalham. 
O termo India Autossuficiente 
foi utilizado pela primeira vez 
pelo primeiro-ministro Modi 
durante o seu discurso à nação 
a 12 de maio de 2020. Para al-
cançar este objetivo o governo 
definiu cinco pilares com as se-
guintes definições:
Economia: Mais do que me-
lhorias incrementais a Índia ne-
cessita de melhorias quânticas. 
Infraestrutura: Necessidade de 
uma infraestrutura que se torne 
a identidade da Índia moderna. 
Sistema: Um sistema do século 
XXI impulsionado pela tecno-
logia que permita realizar os 
sonhos da Índia.
Demografia: A demografia vi-
brante da maior democracia 
do mundo.
Procura: A utilização plena do 
poder da oferta e da procura.
Para tornar possível este pro-
jecto foi lançado um pacote 
económico especial direccio-
nado a apoiar algumas in-
dústrias: indústrias familiares 
pequenas, micro, pequenas e 
médias empresas (MPME), en-
tre outras. Saiba mais aqui.

Relacionamentos

Além de geograficamente situada na Ásia, a Índia é culturalmente asiá-
tica também! E como é típico das economias asiáticas, os relacionamen-
tos pessoais são muito importantes. É um mercado que exige presença 
no tempo. Criar relações ao longo do tempo e alimentá-las! Muitas das 
empresas europeias que conquistam importantes concursos e quotas de 
mercado para os seus produtos estão na Índia há muitos anos. O parceiro 
indiano é importante, mas não se substitui à presença portuguesa, próxi-
ma, na gestão do negócio na Índia. 

mailto:luisa.lino%40portugalglobal.pt?subject=
https://www.investindia.gov.in/atmanirbhar-bharat-abhiyaan


MERCADOSdezembro 2020 39

RELACIONAMENTO
PORTUGAL – ÍNDIA

O mercado indiano assume uma posição modesta no 
contexto do comércio internacional português de 

bens e serviços, sendo o saldo da balança comercial 
claramente favorável à Índia.

As exportações portuguesas de bens 
e serviços para a Índia foram de 182,7 
milhões de euros em 2019, contra 798 
milhões de euros em importações. No 
período de 2015-2019 verificou-se, 
porém, um aumento das exportações 
portuguesas para este mercado de 
14,7 por cento. As importações cres-
ceram 14,9 por cento neste período.

No que respeita ao comércio de bens, 
segundo os dados do INE, a Índia foi, 
em 2019, o nosso 42º cliente e o 16º 
fornecedor (45º cliente e 15º fornecedor 
no período de janeiro a setembro deste 
ano). De registar a quebra quer das ex-
portações de bens quer das importações 
no período em referência em 2020.

No que se refere à estrutura das ex-
portações portuguesas para a Índia, as 
máquinas e aparelhos ocupam a pri-
meira posição, sendo a percentagem 
no total, em 2019, de 24,6 por cen-
to. Seguiram-se os produtos químicos 
(13,9 por cento), os metais comuns 

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A ÍNDIA

2015 2016 2017 2018 2019 Var % 
19/15a

2019  
jan/set

2020  
jan/set

Var % 
20/19b

Exportações 78,9 92,2 118,2 111,0 118,4 11,4 95,5 71,9 -24,6

Importações 459,1 522,1 621,6 667,3 828,2 16,1 593,6 476,0 -19,8

Saldo -380,2 -429,9 -503,4 -556,3 -709,9 -- -498,2 -404,0 --

Coef. Cob. % 17,2 17,7 19,0 16,6 14,3 -- 16,1 15,1 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística        Unidade: Milhões de euros
Notas:  (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2015-2019 

(b) Taxa de variação homóloga 2019-2020 
(2015 a 2018: resultados definitivos; 2019 e 2020: resultados preliminares)

(12,6 por cento), as matérias têxteis 
(10,5 por cento) e os minerais e miné-
rios (9,2 por cento). Os cinco primei-
ros agrupamentos representaram, em 
conjunto, cerca de 70,8 por cento do 
respetivo valor global.

De acordo com o INE, o número de 
empresas portuguesas exportadoras 
de bens para a Índia passou de 613 
em 2015 para 799 em 2019. 

Relativamente às importações da 
Índia, por grupos de produtos, as 
matérias têxteis ocupam a primeira 
posição, sendo a respetiva percenta-
gem no valor global, em 2019, de 
23 por cento. Seguiram-se os com-
bustíveis minerais (13,6 por cento), 
os produtos químicos (11,2 por cen-
to), metais comuns (10 por cento) e 
os plásticos e borracha (9,9 por cen-
to). De salientar o aumento de 458 
por cento das importações de com-
bustíveis minerais em 2019 face ao 
ano anterior.

As exportações portuguesas de servi-
ços para a Índia e as importações pro-
venientes desse país têm ainda pouco 
significado. As suas quotas enquanto 
cliente de Portugal foram sempre infe-
riores às registadas como fornecedor 
no período de 2015 até 2019 (0,19 
por cento e 0,79 por cento no último 
ano, respetivamente), de acordo com 
os dados do Banco de Portugal.

As exportações portuguesas de ser-
viços para a Índia registaram incre-
mentos acentuados em 2017, 2018 e 
2019, num aumento total de 23,7 por 
cento no período de 2015 a 2019, em 
que passaram de 38,4 milhões de eu-
ros para 66,9 milhões de euros. Quan-
to às importações de serviços da Índia, 
estas passaram de 87,9 milhões de 
euros em 2015 para 140,9 milhões de 
euros em 2019. Tal como no comércio 
de bens, também aqui a balança co-
mercial é desfavorável a Portugal. 
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A EVOLUÇÃO DO E-COMMERCE 
NA ÍNDIA

O mercado de retalho indiano, com um valor de aproximadamente 850 mil milhões 
de dólares, é o 4º maior do mundo e está à beira de uma transformação fruto do 

crescimento dos mercados online e da influência destes no consumidor.

POR DELEGAÇÃO DA AICEP EM NOVA DELI

emprego, sem distinções de classes 

seja entre quem vende e distribui, 

seja para quem compra uma vez que 

o e-commerce na Índia vem dar 

acesso a todos os indianos, indepen-

dentemente da sua classe social ou 

geografia, a possibilidade de aceder 

a grandes lojas onde quer que se si-

tuem no território indiano.

Para os pequenos comerciantes (kira-

nas, artesãos, comerciantes e donas 

de casa), proporciona um impulso sem 

precedentes, criando um acesso fácil a 

uma grande base de clientes em todo o 

país e mantendo suas lojas a funcionar 

24 horas por dia, sete dias por semana. 

O comércio online na Índia tem vin-

do a registar um forte aumento nos 

últimos cinco anos, havendo ainda 

margem para um crescimento signi-

ficativo. Com base em estudos efe-

tuados nessa área, espera-se que 

o e-commerce na Índia atinja uma 

escala gigantesca impulsionado pelos 

dados móveis baratos e por uma gran-

de penetração de internet no mercado 

indiano, prevendo-se atingir cerca de 

mil milhões de utilizadores até 2030. 

Um aumento impulsionado, entre 

outros, pelos chamados nativos digi-

tais e por novas funcionalidades que 

surgirão devido a inovações secundá-

rias; quer em termos da interface com 

o utilizador, quer em termos de inte-

rações em vários estilos linguísticos, 

por voz, e também por pesquisas vi-

suais. Espera-se que nos próximos cin-

co anos o mercado indiano de vendas 

online atinja, em termos de vendas 

brutas, entre 100 mil milhões a 120 

mil milhões de dólares.

 

A COVID-19 teve um impacto muito 

relevante nas vendas online na Índia, 

devido às restrições de circulação 

impostas. Um aspeto positivo desta 

evolução é que o comércio eletróni-

co está a contribuir para uma Índia 

mais inclusiva na medida em que 

permitiu a criação de novos tipos de 
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O comércio eletrónico já democratizou 
o cenário de compras, com acesso a 
mais de 95 por cento dos códigos de 
identificação da Índia, capacitando os 
pequenos vendedores devido à quebra 
de barreiras de entrada no mercado e 
também abrindo portas e reduzindo 
barreiras para marcas insurgentes e in-
cumbentes. O comércio eletrónico tem 
beneficiado milhões de clientes em 
toda a Índia, aumentando exponen-
cialmente a escolha de mercadorias, a 
transparência de preços e aumentando 
o acesso e a conveniência.

Como um microcosmo do mercado 
de comércio pan-indiano, o panora-
ma das compras online compreende 
uma mistura diversificada de níveis de 
cidade e faixas de rendimento. Com-
pradores online da classe 2 e peque-
nas cidades representam quase 50 
por cento de todos os compradores 
e contribuem com três em cada cinco 
pedidos para as principais plataformas 
de comércio eletrónico. Esses clientes 
da classe 2 e/ou das pequenas cida-
des compram produtos de categorias 
semelhantes aos clientes das grandes 
cidades ou mesmo produtos com-
prados por consumidores da classe 1 
a apenas uma diferença marginal no 
preço médio de venda.

Nos últimos anos, a Índia assistiu a um 
aumento súbito de pequenas empre-
sas e de donas de casa a aumentarem 
os seus negócios ao colocá-los online. 
O comércio eletrónico possibilitou 
a criação de milhões de empregos e 
capacitou o pessoal das entregas, as 
empresas familiares (kirana) e os pe-
quenos vendedores.

O comércio eletrónico não só veio 
quebrar barreiras à entrada no mer-
cado para novas marcas, como tem 
vindo a ajudar também marcas tra-
dicionais a acelerarem o lançamento 
de novos produtos. Marcas nascidas 
digitalmente cresceram rapidamente 
e estão a ser desenvolvidas com mais 
eficiência. Grandes empresas alavan-
caram também o canal online para 

lançar várias marcas, obter feedback 
dos clientes em tempo real e usar 
essas aprendizagens para melhorar 
a eficácia de seus lançamentos offline 
a nível nacional.

O futuro do 
comércio online
À medida que o comércio eletrónico 
na Índia entra na fase de massificação, 
as plataformas online estão a traba-
lhar para criar as condições técnicas 
necessárias para conseguirem absor-
ver as próximas centenas de milhões 
de compradores. A próxima onda de 
compradores terá necessidades dife-
rentes e interagirá de maneira dife-
rente em comparação com os atuais 
compradores online. Prevêem-se qua-
tro tendências principais:

•  Voz e tipos de linguagens diversos: in-
terfaces que permitam a interação por 
voz e em diversos tipos de linguagem;

•  Visual e vídeo: o consumo de con-
teúdos de vídeo na classe 2 e nas 
pequenas cidades da Índia cresceu 
mais de quatro vezes só no ano 
passado. Ferramentas de pesquisa 
visual, sessões de streaming, vídeos 

de influenciadores, etc. estão a ga-
nhar força; 

•  “Social Shopping”: para a próxima 
onda de clientes online, colegas e 
comunidade desempenham um pa-
pel muito maior na influência das 
decisões de compra do que para a 
atual base de compras online; 

•  Ecossistemas digitais: à medida que 
o comércio eletrónico evolui, as 
plataformas têm vindo a tentar au-
mentar o número de pontos de con-
tacto com o consumidor para obter 
uma maior participação do cliente. 
As principais empresas de comércio 
eletrónico começaram a desenvolver 
ecossistemas que combinam seus 
principais negócios de e-commerce 
com serviços ao cliente constantes, 
como streaming de vídeo, jogos, 
reservas e pagamentos numa única 
plataforma ou aplicação. Os ecos-
sistemas atraem uma enorme base 
de clientes, que, por sua vez, atraem 
comerciantes que desejam acesso 
fácil a uma massa crítica de consu-
midores. Por seu lado, os clientes 
ganham um balcão único para todas 
as suas necessidades. 
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FAZER NEGÓCIOS 
NA ÍNDIA

Com o enorme crescimento económico dos últimos 
anos, a Índia tornou-se num mercado importante, em 
diversos setores, para muitas empresas internacionais. 
Existem, no entanto, peculiaridades que tornam este 
mercado particularmente complexo e diferente da 

maioria dos outros.

 > POR ANTONIO FASANO, 
DIRETOR-GERAL DO EBG  – 
INDIA NATIONAL COUNCIL

É fundamental estar ciente das grandes 

diferenças entre as diferentes regiões da 

Índia. Ao abordar o mercado, devemos 

ter em conta que o mercado indiano se 

caracteriza por apresentar diferenças 

entre regiões como as que encontramos 

nos diferentes países da Europa.

Por isso, a questão da venda para o 

mercado indiano deve ser colocada de 

uma forma diferente. Ou seja, em vez 

de perguntar se quer exportar para o 

mercado indiano, deverá perguntar-

-se para que região da Índia pretende 

vender os seus produtos.

E qual das regiões da Índia devemos 

escolher? Na verdade, depende do se-

tor. Uma abordagem ao mercado pode 

ser dar exclusividade a um importador 

indiano para uma única região da Ín-

dia, em vez de abranger todo o país, 

atendendo a que, na maioria das ve-

zes, os importadores indianos não 
têm acesso a todas as regiões do país. 
E é melhor não pensar na Índia como 
um grande país. Em vez disso, des-
cubra o seu setor e concentre-se em 
criar contactos nessa área.

Pessoalmente, penso que o mercado 
indiano, independentemente do setor, 
nunca será um mercado nacional uni-
do, mas sempre uma soma de nichos 
distintos. Por isso, não é fácil dar con-
selhos, pois cada nicho de mercado 
comporta-se de forma diferente. Pos-
so, porém, dar aos exportadores por-
tugueses algumas informações que 
me parecem relevantes.

O relacionamento pessoal é impor-
tante e pode fazer a diferença e a 
confiança é importante na cultura 
indiana. Assim, é fundamental com-

preender e conhecer o seu homólogo 
indiano. Assegure-se de que tem um 
vínculo pessoal com um parceiro de 
negócios indiano.

Numa reunião, reserve algum tempo 
para uma conversa amigável antes de 
falar de negócios. É sempre impor-
tante preparar terreno nesse sentido. 
Agora que as reuniões físicas são im-
possíveis, pode tentar replicá-lo em 
videochamadas. Para reuniões físicas 
na Índia, será sempre melhor come-
çar com uma chávena de Chai indiano 
(eles têm orgulho nisso!).

As empresas indianas, normalmen-
te, são muito hierarquizadas, sendo 
o gestor que ocupa a posição mais 
alta quem tem o poder de negociação 
e para tomar decisões.

A negociação é um aspeto fundamen-
tal do negócio. Os indianos tentam 
negociar preços e condições; mesmo 
que já tenha feito a sua melhor oferta, 
os indianos não consideram ofensivo 
tentar um desconto adicional.

Nem sempre um sim significa sim, pois 
culturalmente os indianos não gostam 
de dizer não. Caso a tendência seja 
para uma resposta negativa, preferem 
dizer “talvez” ou “é difícil” ou “vou 
tentar”. Se o seu potencial importa-
dor indiano ainda não tiver certeza so-
bre a viabilidade do negócio, provavel-
mente atrasará a resposta. Caso não 
receba a resposta por e-mail, é melhor 
pegar no telefone e ligar.

Pessoalmente não considero que as 
feiras internacionais sejam o lugar cer-
to para encontrar um importador, mas 
podem servir como um dos pontos 
de partida. É vital visitar o mercado, 
estudá-lo e encontrar-se com diferen-
tes importadores/potenciais parcei-
ros para garantir que a “expedição” 
na Índia começa com o pé direito. 

www.relationsatwork.com

,

http://www.relationsatwork.com
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O NOVO CONSUMIDOR INDIANO

A Índia continua a ser um país de grande crescimento. Mesmo num cenário 
de previsões moderado, é esperado que as compras do consumidor indiano 

tripliquem nos próximos cinco anos, devendo atingir 4.000 mil milhões de dólares. 
A Índia deverá tornar-se, em 2025, o maior mercado de consumo.

 > POR RAHOOL PANANDIKER,
DIRETOR-GERAL E SÓCIO
DO BOSTON CONSULTING
GROUP, EM MUMBAI

O aumento dos rendimentos é o 
maior responsável pelo crescimento 
do consumo (figura 1). Das cinco cate-
gorias de rendimentos, as classes mais 
abastadas e a elite são as que mais 
rapidamente crescem, aumentando a 
sua quota de 8 por cento para 16 por 
cento entre 2016 e 2025, enquanto 
a de menores rendimentos deverá cair 
de 31 por cento para 18 por cento.

INDIAN HOUSEHOLDS, BY INCOME (MILLIONS)

SHARE OF HOUSEHOLD CONSUMPTION EXPENDITURE

Source: BCG CCI proprietary income database; BCG analysis.

Note: Income distribution is calculated in constant 2015 dollars; $1 = 65 rupees. Because of rounding, not all 
percentages add up to 100.

Sources: BCG CCI proprietary Income database; BCG CCI consumption survey, BCG analysis.

Note: Because of rounding, not alt percentages add up to 100.

‘Population segments; metropolitan > 4 million; tier 1 = 1 million to 4 million; tier 2 = 0.5 million to 1 million; 
tier 3 = 0.01 million to 0.5 million; tier 4 = 10,000 to 100,000, rural < 10,000.

‘Other family Structures Includes joInt family, adult living with parent, and couple (with or without children) living 
with older parents.

Figura 1 | In India, Income Distribution Is Evolving as Affluence Rises

Figura 2 | Three Aspects of India’s Changing Shaping of Consumption

Enquanto cresce, o mercado também 
evolui e o comportamento do con-
sumidor e os padrões de consumo 
vão-se alterando à medida que os 

rendimentos aumentam. Esta mudan-
ça influencia de forma significativa 
a maneira como as empresas traçam 
as estratégias para corresponder às 
necessidades dos consumidores.

O mercado do consumidor indiano 
é influenciado por três fatores-chave: 
aumento dos rendimentos, urbaniza-
ção e mudanças na estrutura familiar.

No que respeita ao primeiro fator, a pi-
râmide dos rendimentos dos indianos 
está a tomar, rapidamente, a forma de 
diamante à medida que o rendimento 
das famílias aumenta. O consumo das 
classes mais altas deverá alcançar uma 
quota na ordem dos 40 por cento em 
2025. A maior fatia nestas categorias 
pertencerá às elites urbanas que se 
espera venham a ser responsáveis por 
um terço do consumo total. 
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para cada uma. Seria um erro abordar 
os consumidores dessas cidades como 
um grupo homogéneo.

Por outro lado, a estrutura das famí-
lias indianas está a alterar-se. A anti-
ga estrutura de família alargada está 
a evoluir para uma estrutura nuclear. 
Acredita-se que a proporção de fa-
mílias nucleares seja de 75 por cento 
até 2025 (contra 70 por cento há uma 
década). Esta mudança é significativa 
uma vez que as famílias nucleares ten-
dem a gastar 20 a 30 por cento mais 
per capita. Além disso, a tomada de 
decisão nas famílias nucleares é feita 
por consumidores mais jovens que 
dão mais importância a questões de 
estilo de vida do que apenas a neces-
sidades funcionais. 

O impacto do aumento de rendimen-
tos nos padrões de consumo não é 
uniforme, varia consoante as catego-
rias de consumo e de acordo com a 
frequência das compras. Diferentes 
categorias apresentam trajetórias de 
crescimento muito diversas como se 
pode ver na figura 4.

mais de um milhão de habitantes), 
à medida que as classes altas aumen-
tam. Contudo, o comportamento do 
consumidor nas cidades emergentes 
será significativamente diferente do 
consumidor das zonas metropolitanas, 
dando muita importância ao binómio 
custo/benefício. Além disso, o com-
portamento também variará entre as 
diferentes cidades emergentes, levan-
do a diferentes taxas de crescimento 

A Índia tem um padrão único de urba-
nização, com a população espalhada 
por pequenos aglomerados urbanos 
em vez de concentrada em grandes 
centros urbanos. Cerca de 40 por cen-
to da população indiana viverá em 
zonas urbanas em 2025 e contribuirá 
para 60 por cento do consumo.

O crescimento do consumo será do-
minado por cidades emergentes (com 

Source: BCG CCI proprietary Income database; Indicus Analytics, BCG analysis.

Note: Customer segments were defined on the basis of annual household income: elite > $30,800, affluent = 
$15,400 to %30,800.

Sources: BCG CII consumption survey, 2016; BCG analysis.

Note: N=9,832.

Figura 3 | Affluence Will Be Much More Widespread By 2025

Figura 4 | Five Households Income –Expenditure Patterns Affect Product Categories Differently
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•  Mudando os comportamentos
de consumo
Verifica-se uma alteração sustenta-
da e progressiva nos desejos e com-
portamentos do consumidor. Com
o aumento das compras online, as
idas às compras são, cada vez mais,
uma experiência social, e o objetivo
da gratificação imediata tem vindo
a ganhar terreno relativamente ao
objetivo de criação de riqueza. As
pessoas estão a trocar as compras
tradicionais, como casas e carros,
por viagens internacionais. As re-
des sociais desempenham um papel
cada vez mais importante na medida
em que todos pretendem estar em
sintonia com os seus pares.

O rugir do tigre digital 
O aumento da penetração da inter-

net alterou significativamente o com-

portamento do consumidor indiano. 

A internet começou por ser um bem 

de luxo e o utilizador base era de ma-

triz urbana; hoje em dia, a internet 

está a instalar-se nos mercados rurais 

e, como tal, a ter impacto em todo o 

ecossistema de consumo. O número 

Sources: Forrester Research, BCG CII Digital influence study, 2015 and 2016; BCG analysis.

Note: N=20,000 in every year, $1 = 67 rupees

Figura 5 | Digital Influence Will Far Surpass Online Spending

As variações nos padrões de consumo 

são provocadas por três fatores-chave:

• Alteração dos fatores de crescimento

Tradicionalmente, para muitas cate-

gorias, o aumento da penetração no

mercado tem sido o impulsionador

mais eficaz para o crescimento das

vendas. No entanto, a mudança no

comportamento dos consumidores

indianos é evidente por estarem dis-

postos a gastar mais se os produtos

forem melhores e a comprá-los mais

frequentemente. O impacto da pe-

netração, frequência e gastos por

compra varia consoante as catego-

rias de produtos.

•  Potencial do comércio nas cidades
emergentes
Os consumidores nas áreas metro-
politanas gastam mais do que em
outras zonas. Um consumo mais ele-
vado deve-se à maior apetência por
produtos “premium” por parte dos
consumidores das áreas metropolita-
nas, o que representa uma oportuni-
dade para as empresas destes produ-
tos de aumentarem as suas vendas.

de consumidores online está a dispa-
rar. As compras online deixaram de 
ser motivadas pelos descontos, mas 
sim pelas vantagens de terem uma 
maior variedade de produtos, me-
lhor logística nas entregas e recolhas, 
e a conveniência do “end to end”. 

Embora a penetração do e-commerce 
esteja a aumentar no “mix” geral do 
retalho, há ainda aspetos importantes 
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ços relacionados como o “foodtech”, 
estimulando o aparecimento de novos 
modelos de negócio. 

Por outro lado, com o lançamento de 
campanhas como a “Make in India” 
ou a “Self Reliant India”, os consumi-
dores voltaram a olhar para as marcas 
indianas. O aumento exponencial dos 
patanjali (marca indiana de produtos 
de higiene e beleza) é uma indicação 
clara da tendência dos consumidores 
em voltarem a olhar para as marcas 
de origem indiana. Uma sondagem 
revelou que mais de 60 por cento dos 
indianos estão dispostos a pagar um 
pouco mais por produtos indianos. 
Tendo em conta esta tendência, mui-
tas marcas, incluindo as marcas glo-
bais, começam a usar slogans como 
“completamente produzido” na Índia 
ou “estamos a contribuir para uma Ín-
dia autossuficiente”. 

A próxima geração de indianos tem 
mais recursos para tomar decisões 
informadas do que os mais velhos. 
Estes indianos jovens já mostram pro-
pensão para aumentar o consumo 
nos próximos 10 anos. São também 
muito racionais relativamente ao que 
consideram ser “O Melhor da Clas-
se” em cada categoria de produtos. 
As empresas passarão a ter mais con-
sumidores interessados, mas estes con-
sumidores estarão muito informados 
e farão escolhas muito específicas 
para si e para as suas famílias.

Num futuro próximo a Índia será um 
playground de crescimento e inovação 
para empresas de consumo  – india-
nas e globais, estabelecidas e emer-
gentes. As alterações no rendimento 
do consumidor indiano, a propensão 
para o consumo, a consciencializa-
ção e o conhecimento de tecnolo-
gia criarão oportunidades massivas. 
A Índia será também uma plataforma 
para as partes interessadas moldarem 
um caminho de crescimento inclusivo 
e responsável, a ser seguido pelos 
mercados de rápido crescimento em 
todo o mundo. 

para resolver como o receio de produ-
tos falsificados, os requisitos do toque 
e do “feeling” em certas categorias 
de produtos, e a facilidade de serviços 
pós-venda em canais offline para pro-
dutos caros como os bens de consu-
mo duradouros também se revela um 
obstáculo para o e-commerce.

Os gastos online por si só não refletem o 
aumento da crescente influência digital. 
Espera-se que os gastos influenciados 
pelo digital atinjam os 500 mil milhões 
de dólares (dez vezes mais do que na 
década anterior). A influência do digi-
tal atravessa as fronteiras da idade, do 
género, as classes de rendimentos e a 
área geográfica. Os consumidores rurais 
estão a tornar-se tão poupados quanto 
os consumidores urbanos, despertando 
o interesse das empresas.

Embora o digital esteja a ter um im-
pacto significativo no comportamento 
do consumidor, a sua influência de-

ram. Os consumidores cruzam pontos 

de contacto online e offline para faze-

rem as suas compras, existindo várias 

formas de o fazer consoante a cate-

goria de produtos. Por exemplo, mais 

de 50 por cento dos compradores 

de telemóveis com acesso à internet 

utilizam pontos de contacto offline e 

online, enquanto com os consumido-

res de bens de consumo rápido (fast 
growing consumer goods) as compras 

ou se fazem online ou offline. A ex-

periência de outros mercados mostra 

que os consumidores esperam uma 

integração mais perfeita das vias O2O.

À medida que os consumidores evo-

luem rapidamente na Índia, surgem 

novos fatores que irão influenciar, de 

forma permanente, o comportamen-

to do consumidor, nomeadamente a 

procura da conveniência, o aumento 

do interesse por produtos indianos e as 

preferências dos Millennials.

penderá das categorias dos produtos, 
com os bens de consumo duradouros 
a serem altamente influenciados pelo 
digital quando comparados com os 
bens de consumo rápido. 

Com o advento do e-commerce as for-

mas de compra do consumidor evoluí-

Uma vida de grande intensidade com-
binada com o aumento dos rendimen-
tos está a fazer crescer a necessidade 
da conveniência do “end to end”. 
Os consumidores estão dispostos 
a gastar mais se isso lhes poupar 
tempo, o que tem levado a um forte 
crescimento do e-commerce e servi-
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INVEST INDIA
INVESTIR NO 

MERCADO INDIANO
Energia Solar, Fibra Ótica e Gestão de Resíduos 

são setores de oportunidade para o investimento 
português na Índia, de acordo com a Invest India, 
a Agência Nacional de Promoção de Investimentos 

daquele país.

A Invest India é a Agência Nacional 
para a Promoção do Investimento es-
trangeiro na Índia, atuando sob a tu-
tela do Ministério do Comércio e da 
Indústria do governo central. Dispõe 
de desks específicos para cada país 
que, com o apoio das equipas das 
agências de cada estado, definem os 
setores-alvo para investimento. Con-
sequentemente, as equipas de cada 
Estado contactam potenciais investi-
dores a nível global, providenciando 
assistência para que montem as suas 
operações na Índia. A Agência é de-
tida, em quotas quase iguais pelo 
governo e pela indústria, quer a nível 
central quer ao nível dos vários esta-
dos, pelo que esta é a agência central 
para a promoção do investimento di-
reto estrangeiro na Índia.

Também para Portugal a Invest India 

conta com uma equipa dedicada a 

potenciais investidores portugueses, 

apoiando-os nas suas operações de 

investimento na Índia. A equipa cola-

bora frequentemente com o governo 

português na organização de eventos, 

como mesas redondas e parcerias em 
áreas-chave de promoção de investi-
mentos. A Invest India foi, inclusive, 
responsável pela criação do Startup 
Hub Índia-Portugal no âmbito de um 
MoU (Memorando de Entendimento) 
assinado entre a Startup Portugal e a 
Invest India em fevereiro de 2020. O 
Startup Hub Índia-Portugal é uma pla-
taforma única para aproximar os ecos-
sistemas de startups indiano e portu-
guês e promover a inovação conjunta 
entre as duas economias.

A Índia e Portugal mantêm relações de 
amizade cimentadas por laços históri-
cos e culturais desenvolvidos ao longo 
dos tempos. Os recentes contactos 
políticos, ao mais alto nível, deram 
um forte impulso às relações bilate-
rais, nomeadamente em novas áreas 
como a ciência e tecnologia, a defesa, 
startups, a indústria naval, o ensino, 
o intercâmbio de jovens e a cultura.

Durante a visita do primeiro-ministro 
Narendra Modi a Portugal, em 24 de 
junho de 2017, foram assinados 11 
Memorandos de Entendimento nas 
áreas do Espaço, para evitar a dupla 
tributação, da nanotecnologia, da 
biotecnologia, na administração pú-
blica e reformas governamentais, na 
cultura, juventude e desporto, e no 
ensino superior. Os dois países anun-
ciaram também a constituição de um 

 > POR DEEPAK BAGLA, 
MANAGING DIRECTOR 
AND CEO, INVEST INDIA
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fundo comum de 4 milhões de euros 
para colaborarem na investigação em 
Ciência e Tecnologia, com uma con-
tribuição de 2 milhões de euros cada.

Ao atribuir uma importância primor-
dial ao desenvolvimento científico e 
à inovação em todos os níveis de sua 
sociedade, a Índia promoveu o cresci-
mento de um forte setor de investiga-
ção e desenvolvimento no país. O go-
verno continua a fomentar o desen-
volvimento de tecnologia através de 
apoios às startups locais e acolhendo 
os investidores estrangeiros. Para en-
corajar o IDE direcionado, o governo 
identificou 12 setores principais neste 
domínio, que incluem as Tecnologias 
da Informação e os serviços a elas 
associados (TI e ITeS), o Turismo e a 
Hotelaria, a área da Saúde, os Trans-
portes e Logística, os Serviços Finan-
ceiros, o setor de Audiovisuais, os Ser-
viços Jurídicos, os Serviços de Comu-
nicação, a Construção e Engenharia, 

o Ambiente e a Educação. Esta inicia-
tiva permitirá aumentar a competitivi-
dade dos setores de serviços da Índia 
através da implementação de planos 
de ação focalizados e monitorizados, 
promovendo, assim, o crescimento do 
PIB, criando mais emprego e aumen-
tando as exportações para os merca-
dos internacionais.

A indústria farmacêutica indiana con-
quistou um nicho no mercado global, 
com a produção de medicamentos 
de baixo custo, sendo um setor que 
continua a ser atrativo para o investi-
mento. Esta indústria tornou-se num 
hub farmacêutico internacional, con-
seguindo, mais recentemente, cum-
prir todos os seus compromissos em 
tempo útil, apesar da emergência mé-
dica criada pela pandemia. A indústria 
têxtil indiana também demonstrou o 
seu potencial para se tornar um líder 
mundial durante este período desa-
fiante devido à COVID-19, fazendo 
da Índia o segundo maior fabricante 
de EPI (Equipamentos de Proteção 
Individual) do mundo em poucos me-
ses. Com as políticas governamentais 
adequadas, como esta, o setor deverá 
tornar-se no principal recetor de in-
vestimento estrangeiro. No âmbito da 
sua missão, a Invest India tem apoia-
do várias operações nestes setores, 
ajudando a Índia a preparar-se para 
o futuro e conseguindo captar o in-
teresse dos investidores estrangeiros 
que reconhecem o potencial do país 
neste domínio.

No que respeita a Portugal, a Ener-
gia Solar, a Fibra Ótica e a Gestão de 
Resíduos surgem como setores de 
oportunidade para o investimento 
português, com vantagens para am-
bos os países. Embora a gestão de 
resíduos tenha sempre sido uma área 
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problemática na Índia, o governo tem 
apostado no lançamento de políticas 
que visam alterar profundamente esta 
situação. As novas medidas envolvem 
os trabalhadores da recolha de lixo no 
processo de gestão de resíduos, o que 
acontece pela primeira vez.

A Energia Solar e a Fibra Ótica são 
dois setores críticos da Índia e onde as 
empresas portuguesas já fizeram in-
vestimentos significativos. A Índia está 
atualmente em 5º lugar no ranking 
mundial no que respeita à adoção de 
energia verde, procurando incentivar 
investimentos no setor energético. 
Por seu lado, o lançamento, pelo pri-
meiro-ministro, da “Digital India Cam-
paign” veio reforçar a importância da 
fibra ótica e da digitalização no país.

A Índia, como o resto do mundo, está 
entusiasmada com a transição para 
uma economia mais verde e apoia 
empresas inovadoras que adotam 
tecnologias limpas. Como signatário 
da Agenda 2030 para o Desenvolvi-
mento Sustentável, o governo indiano 
tem-se esforçado para cumprir as suas 
responsabilidades em relação ao com-
promisso assumido.

Nos últimos cinco anos, o Investimen-
to Direto Estrangeiro na Índia ascen-
deu a 4,82 mil milhões de dólares no 
setor das energias renováveis. Para 
promover este setor, o governo dis-
ponibiliza incentivos fiscais e financei-
ros de acordo com as necessidades e 
especificidades de cada investimento. 
Estes apoios altamente competitivos, 
e que podem chegar aos 100 por 
cento sob o sistema “automatic rou-
te”, fazem da Índia um destino mui-
to atrativo em termos de condições e 
apoios ao IDE. (1) A Índia pode atrair 
mais investimento estrangeiro dire-
to através da emissão de certificados 
verdes, um instrumento para financiar 

a comercialização de energias renová-

veis. A emissão de certificados verdes 

tem aumentado regularmente ao lon-

go dos anos, impulsionada pela pres-

são institucional, exercida, em parte, 

pela regulamentação da Securities 

and Exchange Board of India, e pelos 

stakeholders no mercado. (2)

Por outro lado, nos últimos anos, 

a Índia registou um crescimento sem 

precedentes nos índices de pene-

tração da Internet; a digitalização 

é considerada um ponto de viragem 

na economia indiana. Talvez uma 

das conquistas mais significativas da 

campanha digital da Índia seja a ini-

ciativa Jandhan-Aadhaar-Mobile, que 

proporcionou uma identidade digital 

para mais de mil milhões de cidadãos 

indianos, bem como o acesso ao sis-

1 https://energy.economictimes.indiatimes.com/news/renewable/india-received-3-2-billion-fdi-in-renewable-energy-sector-over-past-three-years/67286198
2 https://www.gatewayhouse.in/green-fdi-india/
3  https://www.statista.com/topics/2157/internet-usage-in-india/

tema bancário para milhões de habi-

tantes (3). Com mais de 560 milhões 

de utilizadores de Internet, a Índia é 

atualmente o segundo maior mercado 

online do mundo. Estima-se que, em 

2023, haverá mais de 650 milhões de 

utilizadores de internet no país, o que 

faz do país um destino atrativo para 

o investimento estrangeiro, especial-

mente em segmentos emergentes 

como e-commerce e os jogos, que já 

estão em crescimento na Índia.

A Índia está também bem posiciona-

da, em termos globais, na indústria de 

Tecnologias de Informação e de Ges-

tão de Processos de Negócio (Busi-

ness Process Management), que é a 

maior empregadora do setor privado, 

com 3,9 milhões de trabalhadores. A 

indústria indiana de TI tem mais de 

17.000 empresas, das quais mais de 

mil são grandes empresas com mais 

de 50 localizações na Índia. A compe-

titividade do país em termos de cus-

tos no fornecimento de serviços de TI 

(cerca de três a quatro vezes menores 

do que nos EUA) continua a ser uma 

das mais elevadas no mercado global. 

Sendo as Tecnologias de Informação 
um dos seus setores de eleição, a Ín-
dia prevê aumentar os investimentos 
na área digital, a par de outros igual-
mente importantes para o país. 

www.investindia.gov.in/profile/dee-

pak-bagla

https://www.investindia.gov.in/profile/deepak-bagla
https://www.investindia.gov.in/profile/deepak-bagla
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GRUPO PETROTEC 
SÓLIDA PRESENÇA 

NO MERCADO INDIANO
O Grupo Petrotec está presente desde 1999 no mercado indiano, onde detém 

uma unidade industrial dedicada ao fabrico e montagem de equipamentos para a 
indústria petrolífera e do gás que conta com mais de 80 colaboradores. 

O investimento na Índia vai ao encontro da estratégia de reforço de globalização 
do Grupo Petrotec, alavancando toda a atividade na Ásia.

De acordo com Miguel Silva, CBDO do 
Grupo Petrotec, inicialmente, o proje-
to esteve sempre centrado na expor-
tação de subconjuntos necessários à 
produção das bombas de combustível 
do Grupo, mas, em 2020, a estratégia 
evoluiu com o objetivo de garantir a 
fabricação de produtos acabados lo-
cais, de origem 100 por cento indiana, 
de forma a adereçar as necessidades 
do mercado petrolífero local, que 
apresenta um enorme potencial.

Com um investimento de três milhões 
de euros previsto e já com tecnologia 
desenvolvida e em fase final de certi-
ficação de acordo com a legislação in-
diana, os planos para entrar em produ-
ção em 2020 viram-se adiados devido 
à pandemia atual. As restrições impos-
tas pelo COVID-19 atrasaram de forma 
considerável este plano de expansão 
no mercado indiano. Mantendo a pro-

Fundado em 1983, o Grupo Petrotec 
integra um conjunto de empresas, cuja 
atividade está centrada na produção, 
comercialização e assistência técnica a 
equipamentos e sistemas para as áreas 
de armazenamento, distribuição e re-
talho da indústria petrolífera e do gás. 

Líder ibérico, o Grupo Petrotec en-
contra-se também representado a 
nível internacional com afiliadas e 
distribuidores nos cinco continentes 
assumindo-se como um player global. 
As parcerias asseguram uma rede de 
distribuição organizada, sustentada 
atualmente em 80 países e contando 
com clientes de renome e prestígio 
a nível internacional. Com mais de 
200.000 equipamentos instalados, 
o Grupo conta com operações diretas 
em oito países e ultrapassa atualmen-
te a fasquia dos mil colaboradores 
a nível global. 

Com a expansão internacional do gru-
po, tornou-se fundamental reduzir 
o custo de produção de forma a au-
mentar a competitividade a nível glo-
bal. Nesse sentido, em 1999, o Grupo 
identificou no mercado indiano a porta 
de entrada para os mercados asiáticos, 
e implementou um centro de produção 
no estado de Gujarat para a atividade 
industrial de exportação. Numa épo-
ca em que poucas empresas viam na 
Índia uma oportunidade de negócio, 
o Grupo criou a Petrotec Índia que con-
ta atualmente com mais de 80 colabo-
radores, com uma unidade industrial 
vocacionada para o fabrico e monta-
gem de equipamentos, equipada com 
tecnologia de ponta CNC – para a ma-
quinagem de componentes críticos – 
e com equipamentos avançados de 
medição geométrica e de controlo, 
permitindo o fornecimento de produ-
tos de elevada qualidade.
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dução e a exportação de subprodutos 
sem grandes constrangimentos, os pla-
nos de uma expansão consolidada com 
a criação de uma nova unidade fabril e 
de uma abordagem direta ao mercado 
tiveram de ser colocados temporaria-
mente em pausa.

No entanto, adianta Miguel Silva, as-
sim que a situação se reestabeleça o 
Grupo pretende avançar com os pla-
nos iniciais e entrar numa nova fase: 
passar a fabricar equipamentos e so-
luções direcionados ao mercado pe-
trolífero indiano, criando 400 novos 
postos de trabalho. Com este investi-
mento, a Petrotec estima, no prazo de 
cinco anos, ultrapassar a fasquia dos 
100 milhões de euros de volume de 
negócios do grupo, dos quais 30 por 
cento só no mercado indiano. 

Potencialidades 
do mercado indiano
Para o Grupo português, é expectável 
que o mercado asiático apresente um 
crescimento substancial devido, em 
grande parte, à rápida urbanização 
em países como a China e a Índia. 
A procura por combustíveis tem esta-
do em crescimento na região, poten-
ciada pelo aumento no número de 
veículos, resultado de uma melhoria 
no nível de vida. Com uma das maio-
res e mais dinâmicas economias do 
mundo, a Índia está a apostar bastan-
te no desenvolvimento das infraestru-

turas rodoviárias, sendo que até 2021 
estava prevista a construção de 15 mil 
novos postos de abastecimento. 

“Ter na Índia uma base industrial mate-
rializa as vantagens de custos laborais 
mais baixos e de crescente produtivida-
de. Existe mão de obra qualificada em 
abundância e apesar da distância física 
e do diferente contexto social, existe 
um uso generalizado da língua ingle-
sa”, afirma Miguel Silva.

“O ambiente pandémico sem pre-
cedentes que estamos atualmente a 
atravessar veio causar algumas restri-
ções no mercado, já que existe uma 
redução no uso de automóveis de 
passageiros e de duas rodas para mo-
bilidade pessoal. Além disso, existem 
também restrições no retalho de com-
bustível para veículos particulares em 
alguns distritos para garantir a confor-
midade com as condições de confina-
mento. Os postos de combustível con-
tinuam em operação, mas com taxas 
mais baixas. Contudo, a longo prazo 
acreditamos que o mercado irá retor-
nar às taxas normais de crescimento 
continuando com os avanços notáveis 
em diversos campos como nos produ-
tos industriais e de transporte, tecno-
logias de informação, equipamentos 
eletrónicos, farmacêutica, entre ou-
tros”, reforça o responsável.

Os níveis de crescimento e desenvolvi-
mento que a Índia tem vindo a regis-
tar levaram o país a uma maior par-
ticipação na cena política e comercial 
internacional, sendo hoje considerada 
uma das mais importantes economias 
emergentes da Ásia. A Petrotec consi-
dera também que, apesar de todos os 
condicionalismos, existem sem dúvida 
grandes oportunidades a explorar. O 
fator de escala/volume, que será tra-
duzido como fonte de produção a 
custos mais reduzidos, assim como o 
crescimento económico interno ala-
vancado por uma população jovem 
com rendimento familiar em expan-
são, são algumas delas.

Abordagem 
ao mercado indiano
Após 21 anos de operações na Índia, 
a Petrotec considera que são vários os 
fatores críticos de sucesso que as em-
presas devem ter em conta ao abordar 
este mercado, sendo essencial apostar 
numa forte qualificação e formação 
dos recursos humanos e implementar 
políticas de retenção de colaboradores 
de elevado potencial. 

“Apesar de se tratar de um país com 
grande dimensão e volume, com uma 
procura interna muito intensa, trata-se 
de um mercado, salvo raras exceções, 
que é fortemente impulsionado pelo 
custo do produto, marginalizando por 
vezes o conceito de qualidade. É, por 
isso, essencial investir em sistemas de 
controlo de qualidade, adaptando os 
processos internos da empresa à reali-
dade local”, recomenda Miguel Silva.

Que acrescenta: “uma das principais 
dificuldades de adaptação à Índia 
é assimilar a heterogeneidade do país, 
bem diferente da cultura ocidental. 
Naturalmente as empresas devem 
adaptar a sua forma de trabalhar 
e negociar de local para local, mes-
mo dentro do próprio país. A criação 
de fortes parcerias com fornecedores 
locais poderá ser um fator decisivo 
no desbloqueio de alguns negócios 
e oportunidades”.

“O maior conselho que poderemos 
dar, dada a nossa experiência, é que 
cada empresa analise bem o país e a 
cultura e defina claramente os objeti-
vos a atingir. É um mercado altamente 
competitivo. Tal como o Grupo Petro-
tec, as empresas podem também pro-
curar o apoio da Embaixada da Índia 
em Portugal, bem como do gover-
no português, através da Embaixada 
de Portugal na Índia e da AICEP. Este 
apoio é, sem dúvida, essencial para 
a promoção da relação bilateral entre 
os dois países”, conclui Miguel Silva. 

www.petrotec.pt

http://www.petrotec.pt
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VISION-BOX
O POTENCIAL DA ÍNDIA NO SETOR 

DA AVIAÇÃO 
O mercado da aviação na Índia está em trajetória ascendente para ser o terceiro 
maior do mundo num curto espaço de tempo. Em 2019 registava já cerca de 344 
milhões de passageiros, 90 aeroportos operacionais, dos quais 17 internacionais, 
e a expectativa de elevar o número de aeroportos para 100 até 2024. A somar 

a isto, a Índia destaca-se como o país com a maior base de dados biométricos do 
mundo, com mais de um bilião de registos. É neste contexto que surge a aposta 
da Vision-Box no mercado indiano, alinhada com o posicionamento da Vision-

Box enquanto multinacional de tecnologia, líder mundial no desenvolvimento de 
soluções integradas de software e hardware de gestão automatizada, 

e responsável por mais de 6.000 soluções biométricas e tecnologia de identidade 
digital em mais de 80 aeroportos a nível global.

POR PEDRO PINTO, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER MIDDLE EAST 
& AFRICA NA VISION-BOX

A aposta no mercado indiano mate-
rializou-se em junho de 2018, com a 
abertura do escritório em Nova Deli e 
com a ambição de responder à cres-
cente necessidade por serviços de 
identidade digital biométrica, com 
desafios críticos de segurança, quer 
da indústria de viagens, quer do go-
verno e empresas privadas. A crescen-
te dimensão do mercado motivou a 
abertura de um segundo escritório em 
Bangalore, em maio de 2019, e após 
um concurso internacional que durou 
vários meses, a Vision-Box foi a em-
presa escolhida de entre vários gigan-
tes tecnológicos, para implementar o 
primeiro Sistema Biométrico para pro-
cessamento e controlo de passageiros 
no Aeroporto Internacional de Banga-
lore. Um projeto que estava alinhado 
com a política digital do governo in-
diano e que representa, ainda hoje, a 
maior iniciativa biométrica a ser imple-
mentada num aeroporto na Ásia. 

A solução desenvolvida pela Vision-
-Box passa por criar uma identida-
de digital no momento de chegada 
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ao aeroporto, através de um registo 
biométrico, no qual a identidade do 
passageiro e detalhes de voo são veri-
ficados e depois utilizados nas restan-
tes interações do passageiro, desde 
o check-in ao embarque. O objetivo 
é claro: tornar todo o processo con-
tactless, eliminando a necessidade de 
interação dos passageiros com outras 
pessoas ou o manuseamento de dis-
positivos físicos, um fator que assume 
ainda mais relevância nos dias de hoje 
com a pandemia COVID-19.

O que aprendemos 
até agora com 
o mercado indiano
Competir no mercado indiano exige 
um conhecimento profundo da sua 
realidade e dos seus interlocutores, 
sendo por isso importante ter uma 
representação local, já que fazer ne-
gócio à distância não funciona. O 
potencial do mercado interno é ele-
vadíssimo, na medida em que esta-
mos a falar de mais de 1,3 biliões de 
pessoas (mais do que a Europa intei-

ra), numa área que tem 36 vezes o 
tamanho de Portugal. Sabemos tam-
bém que os concursos públicos são 
envoltos em grandes formalismos e 
complexidades e que a maioria dos 
processos – abertura de uma conta 
bancária, abertura da empresa, pro-
gresso numa oportunidade, fecho 
de um negócio – são lentos, quer do 
ponto de vista burocrático, quer do 
ponto de vista de implementação. 

Na verdade, um processo que na Eu-
ropa pode levar uma semana, na Índia 
levará seguramente quatro semanas. 
Apesar do progresso na digitalização 
e desmaterialização de processos, há 
ainda um longo caminho a percorrer. 
Ter um recurso local na equipa será se-
guramente uma mais-valia na gestão e 
aceleração das burocracias. Falar hindi 
será também um fator diferenciador e 
desbloqueador, já que por vezes um 
“no problem” pode esconder imen-
sos problemas. Novos acrónimos como 
EDM (Earnest Money Deposit) ou posi-
ções como Company Secretary fazem 
parte do novo vocabulário com o qual 

as empresas que queiram entrar no 
mercado terão de familiarizar-se. 

Mas compreender o mercado indiano 
não fica por aqui. Há que compreen-
der os ritmos de trabalho e as hierar-
quias. Os dias de trabalho na Índia 
começam tarde e acabam tarde, na 
maioria com jantares de negócios. Os 
indianos têm uma enorme dificuldade 
em dizer “não” e muitas vezes um tal-
vez significa já um “não”. 

Para além de tudo isto, tanto no se-
tor privado como no público e apesar 
das negociações com um vasto grupo 
de interlocutores, a decisão final pode 
passar apenas por uma pessoa. As 
empresas que não estiverem prepa-
radas para lidar com estas premissas 
não estão preparadas para competir 
no mercado indiano.

“Whatever you can rightly say about 
India, the opposite is also true.”, Joan 
Robinson, Cambridge economist. 

www.vision-box.com

http://www.vision-box.com
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Área: 3 287 263 km2

População: 1 380 milhões de habitantes (2020)

Densidade populacional: 419 hab./km2 (2020)

Designação oficial: República da Índia (República federal com 29 

estados e sete territórios)

Chefe de Estado: Presidente Ram Nath Kovind  

Primeiro-ministro: Narendra Modi

Embaixada da Índia 
em Portugal 
Rua Pêro da Covilhã, 16

1400-297 Lisboa  

Tel.: +351 213 041 090     

Fax: +351 213 016 576      

hoc@indembassy-lisbon.org 

https://www.eoilisbon.gov.in/

Embaixada de Portugal 
na Índia  
No.4, Panchsheel Marg

Chanakyapuri

New Delhi 110021 – India

Tel.: +91 11 46071001/5/6   

Fax: +91 11 46071003       

embassy@portugal-india.com 

www.novadeli.embaixadaportugal.mne.pt/pt/

Endereços úteis

Índia em ficha

AICEP Nova Deli 
Embaixada de Portugal na Índia

No.4, Panchsheel Marg

Chanakyapuri

New Delhi 110021 – India  

Tel.: +91 11 46071031/32/33 

aicep.newdelhi@portugalglobal.pt 

The Associated Chambers 
of Commerce and Industry 
of India (ASSOCHAM) 
ASSOCHAM Corporate Office, 5, Sardar 

Patel Marg

Chanakyapuri

New Delhi 110021 – India 

assocham@nic.in 

www.assocham.org

Federation of Indian Chambers 
of Commerce and Industry  
Federation House

Tansen Marg

New Delhi 110001 – India

Tel.: +91 11 23738760/70  

Fax: +91 11 23320714/23721504

ficci@ficci.com  

www.ficci.com

Confederation of Indian Industry  
The Mantosh Sondhi Centre

23, Institutional Area

Lodi Road

New Delhi 110003 – India

Tel.: +91 11 45771000 / 24629994-7   

Fax: +91 11 24626149

info@cii.in 

www.cii.in

Data da atual Constituição: janeiro de 1950 (tendo existido muitas 

alterações).

Principais Partidos Políticos: Bharatiya Janata Party (BJP); Indian National 

Congress; All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK); 

Trinamool Congress (TMC); Biju Janata Dal (BJD); Shiv Sena (SHS); Telugu 

Desam Party (TDP); Telangana Rashtra Samithi (TRS); Communist Party 

of India (Marxist), or CPI (M); YSR Congress Party (YSRCP); Nationalist 

Congress Party (NCP); Lok Janshakti Party (LJP); Samajwadi Party (SP); 

Aam Aadmi Party (AAP); Rashtriya Janata Dal (RJD); Janata Dal (United); 

Bahujan Samaj Party (BSP); Dravida Munnetra Kazhagam (DMK).

Capital: Nova Deli

Outras cidades importantes: Mumbai (Bombay); Kolkata (Calcutta); 

Chennai (Madras); Bangalore; Hyderabad.

Religião: A maioria da população é hindu, existindo também muçulmanos 

e ainda outras minorias, tais como cristãos e sikhs, entre outras.

Língua: A língua oficial é o hindi, sendo a mais falada pela população. 

O inglês é normalmente utilizado na administração, na área dos negócios 

e como segunda língua. A Constituição reconhece ainda 14 dialetos 

regionais.

Unidade monetária: Rupia indiana (INR)    

1 EUR = 88,07950 INR (Banco de Portugal, novembro 2020)

Risco País:

Risco geral - BB (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU

Risco Político - BBB

Risco de Estrutura Económica - Bb

Risco de crédito: 3 (1 = risco menor; 7 = risco maior) – COSEC

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU), COSEC
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Informação especializada online
Portugalnews

Promova a sua empresa junto de 20 mil 
destinatários em Portugal e nos mercados 
externos.

NewsRoom

Para uma divulgação em mercados 
internacionais, conta com a newsletter 
semanal em língua inglesa e/ou francesa.

portugalglobal.pt

Subscreva as nossas newsletters.

Fique a par da actividade da Agência no país e no exterior, conheça os casos de sucesso 
de empresas portuguesas e os artigos de especialidade económica.

Esteja sempre informado com o clipping diário da imprensa nacional e estrangeira.

http://portugalglobal.pt
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A Pinhais nasceu em 1920 do desejo 

de quatro sócios, dois dos quais pes-

cadores – os irmãos Pinhal. À data, a 

indústria conserveira era a principal 

atividade económica de Matosinhos, 

que, além da abundância de pescado 

na costa, beneficiava de a exploração 

de salinas ser uma atividade comum 

no concelho, um elemento essencial 

para salgar o peixe, mas também para 

a preparação de salmouras. Até ao fi-

nal da I Guerra Mundial, a moderna 

indústria conserveira de Matosinhos 

estava praticamente reduzida a duas 

unidades que fabricavam quase todo o 

tipo de conservas, bem como comer-

cializavam azeite, vinagre, entre outros 

produtos. No entanto, as dificulda-

des provocadas pela concorrência no 

comércio de exportação, o aumento 

dos custos de produção e uma lenta 

resposta do mercado nacional, obriga-

ram a uma especialização da produção 

na conserva de peixe, especialmente 

das espécies mais abundantes. E, por 

isso, as conserveiras que surgiram no 

pós-guerra acabam por se dedicar em 

exclusivo à produção de conservas de 

peixe. Desde logo, e dada a qualidade 

do peixe da costa portuguesa, a indús-

tria conserveira abre-se ao mercado ex-

terno, com elevada procura sobretudo 

de países sem acesso a peixe fresco. 

Foi neste cenário de grande prosperi-

dade de Matosinhos e da deslocação 

de muitas empresas conserveiras para 

o sul do concelho, onde chegaram a 

ser 54, que a Pinhais nasce.

Atualmente, a Pinhais tem 121 cola-

boradores e é uma das duas conser-

veiras que resistem na freguesia de 

Matosinhos, sendo que é a única no 

país que mantém a totalidade da sua 

produção de acordo com o método 

tradicional. Como explica Patrícia Sou-

sa, diretora de marketing da Pinhais, 

“a história e a herança cultural estão 

profundamente enraizadas no per-

curso da Pinhais, que se manteve fiel 

aos valores família e tradição, mesmo 

quando a adoção de processos meca-

nizados e massificados de produção 

indicavam ser o caminho mais fácil”. 

Nos últimos 100 anos, a Pinhais sobre-

viveu a diversas crises, mas, em 2016, 

devido a dificuldades financeiras, foi 

adquirida pela Glatz, uma empresa fa-

miliar austríaca, na altura o maior e um 

dos mais antigos clientes da empresa, 

que comprava conservas à Pinhais des-

de 1935. Ainda assim, o negócio só 

aconteceu com duas condições: man-

ter a autenticidade de todo o proces-

so e integrar todas as pessoas que lá 

trabalhavam. António Pinhal, neto do 

fundador, mantém-se como colabora-

dor da empresa, com o cargo de Res-

ponsável de Certificações.

“Reativar a Pinhais e trazer de volta 

o mais precioso dos seus ativos – as 

pessoas que aqui trabalharam desde 

sempre –, foi talvez das tarefas mais 

emocionantes da minha carreira pro-

fissional. O desafio estava plenamente 

definido, voltar a produzir as conser-

PINHAIS
Conservas premium para 
mercados de excelência

Tradição e qualidade marcam o sucesso da Pinhais, 
a conserveira de Matosinhos fundada em 1920. A 
empresa exporta 95 por cento da produção para 
os mercados internacionais, estando atualmente 
presente em 27 países. A Áustria é o seu maior 

mercado de exportação, seguida dos EUA, Itália, 
França, Curaçau, Aruba, Dinamarca e Holanda.
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vas, sobretudo de sardinha, que tão 

bem caracterizam os valores funda-

mentais da Pinhais, tradição e quali-

dade. Tudo isto aliado a um conceito 

familiar que só a Pinhais conseguiu 

preservar”, aponta João Paulo Teófilo, 

gerente da Pinhais.

A aposta nos 
mercados externos
Tendo como principal objetivo levar 

a qualidade do peixe da costa portu-

guesa aos mercados externos, com re-

ceitas tradicionais e secretas, a Pinhais 

aposta na produção da melhor conser-

va de sardinha que disponibiliza aos 

consumidores de todo o mundo.

Segundo Patrícia Sousa, a empresa 
tem conseguido manter as relações 
com os seus clientes de sempre (al-
guns de há mais de 80 anos), em 
paralelo com novos clientes e no-
vas formas de gestão. A interna-
cionalização da empresa começou 
em 1935, com a entrada no merca-
do austríaco com a marca “Nuri”. 
A marca expandiu-se depois para 
Itália, na década de 50 do século 
passado, sendo este, atualmente, 
o terceiro maior mercado para a em-
presa. Mais recentemente, com a en-
trada da nova equipa de gestão, alte-
raram-se os modelos de abordagem 

ao mercado, valorizando-se aqueles 

de maior valor acrescentando, como 

Dinamarca, Austrália e Singapura. 

A Pinhais alterou também o seu “rou-

te to market” com o desenvolvimento 

de novos parceiros de revenda mais 

focados no segmento premium, como 

é o caso dos EUA em que já estava pre-

sente. Ao nível da comunicação/mar-

keting a empresa está agora aberta 

ao exterior, a todos os seus stakehold-

ers. Entrou no universo digital, desde 

o website às redes sociais e lançou 

muito recentemente uma loja online, 

que permitiu à empresa chegar a mer-

cados tão diversos como o Nepal ou 

o México, num total de consumidores 

de mais de 48 diferentes países.

Refira-se que 95 por cento da produ-

ção da Pinhais é destinada aos mer-

cados internacionais, estando atual-

mente presente em 27 mercados com 

parceiros de distribuição. A Áustria 

é o seu maior mercado, seguida dos 

EUA, Itália, França, Curaçau, Aruba, 

Dinamarca e Holanda. Em Portugal, 

os produtos estão disponíveis em lojas 

selecionadas e restaurantes premium.

É objetivo da empresa manter o foco 

em mercados de valor acrescentando, 

através dos canais de distribuição tra-

dicionais premium: restaurantes e lo-

jas de retalho especializado.

O crescimento da Pinhais ao longo da 

sua história deve-se, segundo a respon-

sável, ao facto de se ter mantido fiel 

a um método tradicional de produção 

que garante a mais elevada qualidade 

e sabor aos seus produtos, sendo atual-

mente a única fábrica de conservas em 

Portugal a privilegiar este método de 

fabrico. “Quase tudo é feito à mão 

e à moda antiga. Desde a preparação 

do pescado ao empapelamento das la-

tas. As máquinas são três: na cozedura 

do peixe, na cravação e na esterilização 

das latas”, frisa Patrícia Sousa. 

Como defende António Pinhal, o re-

presentante da terceira geração da fa-

mília que fundou a empresa em 1920, 

a Pinhais não abdica “do método tradi-

cional, que preservamos há 100 anos. 

Mantemos, além da produção manual, 

o edifício, as bancadas de mármo-

re, os fornos, as grelhas, os tanques 

de salmoura, o livro de ponto e até 

o sino. Somos a única fábrica a man-

ter o método tradicional e assim vamos 

continuar, porque é isso que mantém 

a qualidade dos nossos produtos. Al-

guns dos nossos fornecedores e clien-

tes são-no há dezenas de anos e, para 

alguns dos nossos mais de 120 colabo-

radores, é quase uma tradição familiar 

trabalhar na Pinhais”.

Para 2021, a empresa tem prevista 

a abertura do Museu Vivo da Indústria 

Conserveira, um projeto em parceria 

com a Câmara Municipal de Matosi-

nhos, que visa contribuir para a sus-

tentabilidade e valorização da indústria 

conserveira de Matosinhos e propor-

cionar uma experiência inédita, espe-

cialmente pensada para a comunidade 

local, turistas e clientes.

A Pinhais faturou 4,1 milhões de euros 

em 2019, prevendo-se para este ano 

um crescimento de 30 por cento, para 

um valor de 4,35 milhões de euros. 

www.conservaspinhais.pt

https://www.conservaspinhais.pt/
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A Softinsa – Engenharia de Soft-

ware Avançado Lda., detida pela 

Companhia IBM Portuguesa e pela 

Viewnext, nasceu em 2007, mas a 

sua origem remonta a 1994, ano da 

criação da CGI Portugal – Compagnie 

Generale D’Informatique Portugal, 

empresa dedicada exclusivamente à 

comercialização, implementação, de-

senvolvimento e manutenção de uma 

Plataforma para Gestão de Recursos 

Humanos e Imobilizado. Em 1998 

a empresa passa a oferecer serviços 

na área das TI (da área de sistemas 

ao desenvolvimento aplicacional e à 

implementação SAP), atividade que 

tem sido continuada e desenvolvida 

através do reforço das sinergias locais 

com a IBM Portugal.

Atualmente a Softinsa oferece ser-

viços e soluções em duas grandes 

áreas: GBS – Global Business Servi-

ces, que inclui serviços de Consulto-

ria e Gestão Aplicacional, como AMS, 

SAP, Cognitive, Human Capital Solu-

tions, Asset Management, Analytics, 

Mobile e Low Code Development; 

e GTS – Global Technology Services, 

que contempla serviços de Smarter 

Cities & IoT, Cloud & Managed Servi-

ces, Data Center Facilities e Mobility 

& Digital Workplace Services.

A partir dos Centros de Inovação de 

Tomar, Viseu e Fundão presta e expor-

ta alguns destes serviços, sendo que 

atualmente 25 por cento dos seus 

clientes são empresas internacionais 

dos cinco continentes. No mercado 

nacional de TIC a Softinsa é sobretudo 

conhecida como o líder de mercado 

nas áreas de AMS (Gestão dos ecos-

sistemas aplicacionais) e de Digital 

Workplace Services (Gestão e suporte 

SOFTINSA 
Aposta de sucesso na descentralização
Com Centros de Inovação de Tomar, Viseu e Fundão, a Softinsa, 

uma subsidiária da IBM cujas origens em Portugal remontam a 1994, 
tem reforçado o seu investimento no nosso país, numa política de nearshore, 

contando atualmente com mais de mil colaboradores. Além do mercado 
nacional, a tecnológica presta e exporta serviços na área das TI para empresas 
internacionais dos cinco continentes. Qualidade e inovação são fatores-chave 

de sucesso da empresa que encara a satisfação dos seus clientes como 
uma prioridade.
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aos utilizadores) das maiores empre-
sas nacionais (top 100).

Sediada em Lisboa, junto da IBM Por-
tugal, a Softinsa ultrapassou os mil 
colaboradores em 2019, dos quais 
386 se encontram em Lisboa, 400 em 
Tomar, 337 em Viseu e 26 no Fundão. 

A empresa foi pioneira em Portu-
gal no conceito de nearshore, com a 
abertura em 2013, do Centro de Ino-
vação de Tomar, uma parceria entre a 
Softinsa, a IBM Portugal, o Instituto 
Politécnico e a Câmara Municipal de 
Tomar, que permitiu a criação de em-
prego e retenção de talento na região, 
a fixação de habitantes no interior, a 
atração de novos investimentos eco-
nómicos, a exportação de serviços e o 
desenvolvimento de uma nova dinâ-
mica tecnológica e de infraestruturas 
para a região. O sucesso de Tomar fez 
com que se abrissem as portas a um 
segundo centro em Viseu, passados 
três anos, e, em 2019, o Laboratório 
do Fundão.

Um dos principais motivos que le-
vou a Softinsa a investir nos centros 

nearshore foi a necessidade de “con-
tornar a escassez de recursos na área 
das tecnologias da informação e a di-
ficuldade de encontrar talentos com 
as qualificações e as ‘skills’ necessárias 
para dar uma resposta célere às espe-
cificidades e aos exigentes prazos dos 
projetos dos clientes”, como explica 
Sérgio Pereira, diretor-geral da empre-
sa, que aponta igualmente a proximi-
dade a instituições de Ensino Politéc-
nico e Superior como uma vantagem.

“O modelo ‘nearshore’ tem-nos per-
mitido colaborar de forma próxima 
e mais proativa com as instituições 
de ensino, possibilitando alavancar 
uma série de iniciativas académicas 
e formações qualificadas para cap-
tar o interesse dos estudantes para 
estas áreas das tecnologias e para a 
contratação dos melhores talentos da 
região”, reforça o responsável. Que 
acrescenta que a proximidade aos mu-
nicípios potencia igualmente a con-
cretização de projetos de relevância 
para a própria região, como é o caso 
dos recentes projetos de Smarter Ci-
ties desenvolvidos em Tomar e Viseu, 
nas áreas de Eficiência Energética e de 

Mobilidade Urbana, respetivamente, 
e que contribuem para uma gestão 
mais eficiente das cidades e aumento 
da qualidade de vida dos cidadãos. 

O Laboratório no Fundão é a mais 
recente aposta da Softinsa, operan-
do no setor das energias renováveis 
e na área de DevOps. Revela Sérgio 
Pereira que a conjuntura da região 
poderá levar à expansão deste investi-
mento – atualmente com cerca de 30 
consultores – através da captação de 
talento das instituições locais de ensi-
no superior (Covilhã, Castelo Branco 
e Guarda). 

Neste domínio, a Softinsa pretende 
continuar a apostar em ações que 
valorizem a formação e o desenvolvi-
mento profissional dos alunos, como 
a recente participação no Programa 
UPskill – Digital Skills & Jobs, uma ini-
ciativa de âmbito nacional destinada 
ao reforço de competências e ao au-
mento da oferta de profissionais na 
área das tecnologias de informação 
e comunicação.

Refira-se que, além do mercado na-
cional, os Centros de Inovação estão 
a colaborar nos cinco continentes, em 
várias línguas e, em alguns serviços, 

Sérgio Pereira, diretor-geral da Softinsa

Softinsa desenvolve projeto de eficiência 
energética em Tomar

A Softinsa desenvolveu em Tomar um projeto de Eficiência Energética que 
envolve a mudança das luminárias existentes por luminárias com tecnologia 
LED, permitindo uma comunicação bidirecional através da leitura dos respe-
tivos consumos e da possibilidade de controlar remotamente a intensidade 
da luz ao longo do dia. Como principais mais valias salientam-se a poupança 
de energia, no mínimo em 10 por cento, para a Município, uma melhoria do 
desempenho energético mínimo de 60 por cento e a redução de emissões 
de CO2. 
O projeto engloba ainda a monitorização da qualidade do ar e da água, a mo-
nitorização do caudal do Rio Nabão para prevenção de cheias, a sensorização 
das bocas de incêndio para evitar perdas de água e a gestão inteligente do 
estacionamento que visa também contribuir para a descarbonização.
A nova plataforma de integração vai permitir monitorizar a cidade e receber 
alertas em tempo real de qualquer evento que necessite da intervenção das 
forças da cidade. 
Para a Softinsa, este é o primeiro passo para a construção de ‘Smart Human 
Cities’, visando o aumento o aumento da eficiência dos recursos, a redução 
do desperdício e uma melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.



EMPRESAS Portugalglobal nº13760

numa base de operação 24x7. Em ter-
mos de setores de atividade, a empre-
sa conta com grandes organizações 
ligadas ao setor da banca e seguros, 
telecomunicações, energia, indústria, 
governo e distribuição/retalho em vá-
rios países.

Com mais de 400 clientes em todo 
o mundo, a Softinsa destaca alguns 
de referência: Galp, Prio Energy, Vo-
dafone, Lisnave, Fidelidade, Generali, 
Novo Banco, Santander, Bankinter, 
Mitsubishi Fuso, Heineken / Central de 
Cervejas e Bebidas, Jerónimo Martins, 
Efacec, BPI, Mota Engil. Os principais 
países de exportação são Espanha, 
França, Suécia, Holanda, Bélgica, Áfri-
ca do Sul e Moçambique.

Sobre os objetivos estratégicos da Sof-
tinsa e do grupo IBM em Portugal no 
curto e no médio prazo, Sérgio Perei-
ra refere o investimento significativo 
efetuado pela empresa no nosso país, 
onde é um dos maiores investidores 
na área TIC, e adianta que a IBM quer 
ser um parceiro tecnológico de refe-
rência em Portugal, que auxilia as em-
presas nacionais a tornarem-se mais 
competitivas local e globalmente, por 
via da adoção de soluções tecnológi-
cas inovadoras do grupo.

A Softinsa obteve uma faturação de 55 
milhões de euros em 2019, resultado 
que manteve uma evolução positiva 
apesar da conjuntura atual. Segundo 
Sérgio Pereira, os desafios colocados 
pela pandemia, nomeadamente no que 
respeita à segurança dos colaboradores 
e o apoio aos clientes da empresa, fo-
ram superados. No apoio às empresas 
suas clientes, a IBM acompanhou a tran-
sição das estruturas para teletrabalho e 
disponibilizou de forma gratuita diver-
sas soluções de software, além de reu-
nir comunidades e especialistas – entre 

clientes, governos, cientistas, programa-

dores, parceiros, instituições de saúde e 

académicas e IBMers – para um traba-

lho conjunto visando gerir o surto de 

COVID-19 com o que fazem melhor: 

aplicação de dados, conhecimento, po-

der de computação e insights para re-

solver problemas difíceis.

Questionado sobre as tendências para 

o futuro em consequência da crise sa-

nitária atual, Sérgio Pereira salienta, 

num primeiro momento, a aceleração 

da transformação digital das empre-

sas, e considera que a “Hybrid Cloud” 

e a Inteligência Artificial (IA) serão as 

duas grandes áreas a desenvolver, de-

signadamente pelo grupo IBM.  

“Acreditamos que no futuro a maior 

parte das empresas irá trabalhar em 

ambiente ‘multi-cloud’ (vários fornece-

dores de Cloud) e temos a tecnologia 

(Red Hat) que melhor permite gerir 

esse ecossistema. Por outro lado, quase 

tudo no futuro (em praticamente todas 

as áreas de atividade económica) terá 

o auxílio de IA, onde a IBM é pioneira 

e líder mundial, nomeadamente com 

recurso às soluções Watson”, conclui  

o diretor-geral da Softinsa. 

www.softinsa.pt

Novo centro da Softinsa em Portalegre

Portalegre é a mais recente aposta da Softinsa em Portugal. O protocolo 
de cooperação entre a Câmara Municipal de Portalegre, o Politécnico de 
Portalegre, a Softinsa e a IBM Portugal foi celebrado no dia 25 de novembro.
Portalegre vai, assim, ter um Centro de Desenvolvimento que irá permitir 
a criação de postos de trabalho qualificados. O objetivo é criar um Lab espe-
cializado em soluções tecnológicas para as Cidades Inteligentes.
Numa primeira fase, o Centro de Desenvolvimento ficará sedeado no Cam-
pus Politécnico, na incubadora de empresas de base tecnológica, ocupando 
o espaço de cowork. Uma vez concluídas as obras de ampliação da BioBIP, 
o Centro de Desenvolvimento da Softinsa ocupará um dos novos edifícios 
com dois andares e área útil de aproximadamente 500 m2.
Segundo Sérgio Pereira, o diretor-geral da Softinsa, a “aposta na cidade de 
Portalegre vai-nos permitir reforçar a nossa equipa de profissionais com no-
vos talentos e trazer competências-chave, em especial na área das ‘Smarter 
Cities’, para a região do Alto Alentejo”.

http://www.softinsa.pt
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FACTOS & TENDÊNCIAS
“A hard Brexit Could 
Cost the EU EUR 33bn 
in annual exports” – 
Euler Hermes, outubro 
de 2020
O estudo da Euler Hermes aponta para 
forte probabilidade de um Brexit sem 
acordo no final de 2020. Este cená-
rio poderá provocar uma quebra das 
exportações portuguesas da ordem de 
433 milhões de euros, sendo os equi-
pamentos de transporte, as máquinas 
e equipamentos elétricos e os mate-
riais têxteis os setores mais afetados.

CONSULTAR

“2020 Ibrahim Index of 
African Governance” – 
MO Ibrahim Foundation, 
novembro de 2020 
O Índice 2020 da Ibrahim Foundation, 
que avalia a qualidade da governação 
em 54 países africanos revela que, ao 
contrário do que vinha acontecendo 
desde 2010, no último ano houve um 
retrocesso em termos gerais. Cabo 
Verde ocupa a 2ª posição do ranking, 
depois das Maurícias, seguindo-se as 
Seychelles, Tunísia e Botswana.

CONSULTAR

“Worldwide Cost of 
Living 2020” – The 
Economist Intelligence 
Unit, novembro de 2020
Este estudo da EIU avalia um conjun-
to de 133 grandes cidades de todo 
o mundo com base no preço de 138 
bens e serviços. Hong Kong, Zurique 
e Paris lideram o ranking. De um modo 
geral, as cidades da América, África 
e Europa Oriental apresentam custos 
mais baixos face à anterior análise, en-

quanto as cidades da Europa Ocidental 
registam preços mais elevados. Esta 
edição faz ainda uma análise ao im-
pacto da COVID-19 no preço dos bens 
de consumo.

CONSULTAR

“African market trends 
in technology services: 
Country profiles” – 
International Trade 
Centre, novembro 
de 2020 
Este relatório, baseado em pesquisas e 
entrevistas, analisa os setores de tecno-
logia de 11 países africanos e caracteri-
za, em cada caso, as infraestruturas de 
tecnologia de informação e comunica-
ção, os incentivos governamentais e o 
enquadramento regulamentar. Inclui 
informação sobre centros de tecnolo-
gia e startups, investidores e organiza-
ções governamentais e identifica os se-
tores que oferecem as maiores oportu-
nidades para empresas de tecnologia, 
fornecedoras de serviços: desde a agri-
cultura, ao comércio e retalho, passan-
do pela saúde e serviços financeiros.

CONSULTAR

“State of the wine 
insustry report” – 
Silicon Valley Bank
Este estudo analisa o mercado norte-
-americano de vinho, faz um balanço 
do desempenho do setor em 2019 
e avança previsões sobre a evolução 
do seu comportamento no curto-
-prazo. Destaca a tendência para 
a redução das vendas, mas aponta 
um crescimento do seu valor no seg-
mento premium.

CONSULTAR

“Relatório da Comissão 
ao Parlamento Europeu, 
ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social 
Europeu e ao Comité 
das Regiões sobre a 
Aplicação dos Acordos 
Comerciais da UE (2019)” 
– Comissão Europeia, 
novembro de 2020
Análise sobre os Acordos comerciais 
celebrados pela União Europeia em 
2019, com destaque sobre a sua rele-
vância, apesar do contexto de abran-
damento do comércio e investimento 
globais e das tendências protecionistas 
verificadas. A UE continuou a apostar 
na promoção deste instrumento de po-
lítica negocial internacional, facilitando 
o comércio justo de bens e serviços, 
bem como dos fluxos de investimento, 
como forma de contribuir para a recu-
peração pós pandemia de COVID-19. 
Os acordos comerciais da UE apoiam 
a diversificação das cadeias de abaste-
cimento europeias, facilitam o comér-
cio digital e proporcionam plataformas 
para um envolvimento mais apro-
fundado com os parceiros comerciais 
no que respeita ao multilateralismo 
e a questões mais amplas em matéria 
de sustentabilidade.

CONSULTAR

“UK VAT and Customs 
Duties: Trading with 
the EU from 1st January 
2021” – Mondaq, 
novembro de 2020
O artigo, da Mondaq, aborda o rela-
cionamento comercial entre a União 
Europeia e o Reino Unido (RU) a partir 
de 1 de janeiro de 2021, altura em que 
terminado o período transitório, o RU 

https://www.eulerhermes.com/en_global/news-insights/economic-insights/A-hard-Brexit-could-cost-the-EU-EUR33bn-in-annual-exports.html
https://mo.ibrahim.foundation/iiag/downloads
https://www.eiu.com/n/campaigns/worldwide-cost-of-living-2020
https://www.intracen.org/publication/African-market-trends-in-technology-services/
https://www.svb.com/globalassets/library/uploadedfiles/reports/svb-2020-state-of-the-wine-industry-report-final.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/PT/COM-2020-705-F1-PT-MAIN-PART-1.PDF
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passará a ser tratado como mais um 
país-terceiro pela UE. Mesmo que as ne-
gociações terminem com a celebração 
de um Acordo de Comércio Livre, o RU 
deixará a área do IVA a 31 de dezembro 
deste ano. São disponibilizadas infor-
mações de importância relevante para 
as empresas que comercializam com 
este mercado, de modo a que possam 
enfrentar as mudanças complexas que 
se avizinham em termos de procedi-
mentos alfandegários / aduaneiros, de-
signadamente da aplicação de direitos 
aduaneiros e IVA. 

CONSULTAR

“China / Cold-Chain 
Food Focus of Virus 
Prevention“ – The State 
Council, novembro 
de 2020 
Segundo o serviço de notícias do 
Conselho de Estado, a China tem 
relatado, nos últimos meses, situa-
ções de presença de coronavírus em 
produtos alimentares embalados 
e importados (ex.: carne congelada; 
marisco) originários de vários países. 
Por sua vez, as autoridades sanitárias 
têm desenvolvido requisitos específicos 
exigentes sobre prevenção e controlo 
da COVID-19 em estabelecimentos 
agroalimentares nacionais, que pas-
sam pela desinfeção de embalagens 
e realização de testes antes dos bens 
serem distribuídos e colocados no 
mercado. Com base na emissão de 
orientações por parte dos serviços 
centrais alfandegários (GACC) as re-
gras legais existentes (e as que serão 
implementadas no futuro) deverão 
também ser observadas pelos estabe-
lecimentos estrangeiros que exportam 
para a China, de forma a harmonizar 
as diversas fases das cadeias de abas-
tecimento. Neste contexto, os impor-
tadores chineses vão passar a solicitar 

o cumprimento das imposições legais 
sanitárias em vigor aos seus fornece-

dores no estrangeiro. 

CONSULTAR

“Oman: VAT is Coming 
to Oman – Here´s What 
you Need to Know” – 
Mondaq, novembro 
de 2020
Breve resenha sobre o regime de apli-
cação do IVA em Omã, a partir de abril 
de 2021, na sequência da publicação 
do Real Decreto n.º 121/2020, no Diá-
rio Oficial de 18 de outubro de 2020. 
O país passará a aplicar uma taxa única 
de 5 por cento, tornando-se no quar-
to Estado-Membro do Conselho de 
Cooperação do Golfo a implementar 
este imposto indireto, depois dos EAU, 
Arábia Saudita e Bahrein. Entre as cate-
gorias de bens e serviços sujeitos à taxa 
0 por cento encontram-se, designada-
mente, certos bens alimentares (a deter-
minar a nível ministerial); medicamentos 
e equipamentos médicos; petróleo bru-
to, derivados de petróleo e gás natural; 
exportação de bens e serviços; transpor-
te internacional de mercadorias e pas-
sageiros. Estão, ainda, abrangidos pela 
isenção de IVA os serviços financeiros, a 
importação de artigos pessoais e ofertas 
transportadas na bagagem pessoal de 
viajantes, assim como o fornecimento 
de serviços de educação. 

CONSULTAR

“Exportações 
portuguesas de bens 
com quebra de 12,7 por 
cento nos primeiros 
nove meses de 2020”
De janeiro a setembro de 2020, as ex-
portações de bens ascenderam a 38,9 

mil milhões de euros, contra 44,5 mil 
milhões de euros no mesmo período de 
2019, ou seja, um decréscimo de 5,6 mil 
milhões de euros (tvh -12,7 por cento). 
No mesmo período, as Importações tota-
lizaram 49,5 mil milhões de euros e dimi-
nuíram 10,3 mil milhões de euros, apre-
sentando uma tvh -17,2 por cento. Estes 
resultados determinaram um défice da 
balança comercial de 10,6 mil milhões 
de euros, correspondente a um desagra-
vamento de 4,7 mil milhões de euros. A 
taxa de cobertura das importações pelas 
exportações situou-se em 78,6 por cen-
to, o que corresponde a uma subida de 
4,1 p.p. face à taxa registada em igual 
período do ano anterior.

CONSULTAR

“Stock de IDE aumenta 
0,9 por cento até 
setembro de 2020”
Em 2020 (janeiro a setembro), a variação 
líquida total dos fluxos de Investimento 
Direto do Exterior em Portugal (IDE) foi 
de 4,6 mil milhões de euros, que repre-
senta uma redução de 1,2 mil milhões 
de euros face a igual período do ano 
anterior. No final de setembro de 2020, 
a posição (stock) de IDE era de 142,7 
mil milhões de euros, um aumento de 
0,9 por cento relativamente a setembro 
de 2019. Quanto à variação líquida dos 
fluxos de Investimento Direto de Portu-
gal no Exterior (IDPE), ascendeu a 4,2 
mil milhões de euros, que significa um 
aumento de 3,4 mil milhões de euros 
comparativamente a 2019 (janeiro a se-
tembro). No final de setembro de 2020, 
a posição (stock) de IDPE ascendia a 50,8 
mil milhões de euros, uma variação de 
menos 4,4 por cento comparativamente 
a igual período do ano passado.

CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP

https://www.mondaq.com/uk/sales-taxes-vat-gst/1004548/uk-vat-and-customs-duty-trading-with-the-eu-from-1st-january-2021?email_access=on
http://english.www.gov.cn/statecouncil/ministries/202011/16/content_WS5fb1baaac6d0f7257693fe07.html
https://www.mondaq.com/sales-taxes-vat-gst/1006012/vat-is-coming-to-oman-here39s-what-you-need-to-know?email_access=on
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=cd9276f4-6426-453e-9cc3-c9df291cda44
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=444301590&PUBLICACOESmodo=2
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notícias 
AICEP
CONFERÊNCIA AICEP.2020 
Exportações & Investimento – 2ª sessão

duza à solidariedade social.
Sobre a pandemia, o profes-
sor universitário salientou 
o aumento do teletrabalho 
e a aceleração da aplicação 
de novas tecnologias.
Quanto às perspetivas para 
a economia portuguesa, Luís Ca-
bral considera que a recuperação 
será mais lenta por se tratar de um 
país muito dependente dos serviços, 
nomeadamente do turismo. No en-
tanto, sendo um “otimista invete-
rado”, antevê um futuro “bastante 
positivo” para Portugal, indicando 
alguns setores associados ao 
bem-estar e ao tempo livre 
que poderão ter um cres-
cimento mais rápido nas 
próximas décadas. O 
país goza da “geração 
mais qualificada de 
sempre”, multicultu-
ral, e tem “condições 
ótimas” na saúde e 
áreas associadas, con-
cluiu Luís Cabral.
A intervenção de Luís 
Cabral foi antecedi-
da de uma apresenta-
ção do presidente da AI-
CEP, Luís Castro Henriques, sobre 
o “Balanço do ano de 2020 – A 
atividade da Agência no apoio às 

Luís Cabral, professor na Universidade 
de Nova Iorque (NYU), foi o keynote 
speaker da 2ª sessão da Conferência 
AICEP.2020 – Exportações & Inves-
timento, que teve lugar no dia 5 de 
novembro, via live streaming.
A partir de Nova Iorque, Luís Cabral 
falou sobre “As macrotendências do 
século XXI, a pandemia e os seus efei-
tos e perspetivas para Portugal”. Na 
sua intervenção, o professor de Eco-
nomia apontou algumas tendências 
que, na sua opinião, irão marcar o 
futuro: a tecnologia, o emprego e o 
problema da desigualdade.
Para Luís Cabral estamos a viver uma 
revolução tecnológica comparável, 
em termos de importância, à revolu-
ção industrial do séc. XIX e a Inteligên-
cia Artificial veio criar “um mundo de 
oportunidades como nunca tivemos”. 
Naturalmente que, na sua opinião, 
esta revolução terá impactos no em-
prego, dado que muitos postos de 
trabalho serão destruídos, mas outros 
serão criados, uma vez que a inova-
ção favorece a formação de empregos 
muito qualificados.
Por outro lado, afirma, o crescimento 
diferenciado entre salários de empre-
gos menos qualificados face aos mais 
qualificados cria o problema da desi-
gualdade, pelo que se torna necessá-
ria a criação de um modelo que con-

empresas afetadas pela pandemia 
e na captação de investimento em cir-
cunstâncias adversas”.
Castro Henriques referiu que o PIB 
e as exportações portuguesas sofre-
ram uma quebra significativa este 
ano, mas que haverá uma recupera-
ção nos próximos anos superior à mé-
dia da Zona Euro e da União Europeia 
assim que os efeitos da pandemia co-
mecem a abrandar. Relativamente ao 
investimento estrangeiro, o presidente 
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CONFERÊNCIA AICEP.2020 
Exportações & Investimento – 3ª sessão

A terceira sessão da Conferência 
AICEP.2020 2020 – Exportações & In-
vestimento, que teve lugar no dia 20 
de novembro, via live streaming, con-
tou com a apresentação do Programa 
Internacionalizar 2030 pelo secretário 
de Estado da Internacionalização, Eu-
rico Brilhante Dias.
O programa conta com 43 medidas 
de atuação, consideradas a “bússola” 
orientadora da estratégia externa para 
a captação de investimento estran-
geiro ao longo da próxima década. 
As metas do programa foram dividi-
das, por consequência do impacto 
da crise pandémica, em objetivos de 
recuperação e metas para aumentar 
o peso das exportações no PIB. 
O objetivo é passar do peso das expor-
tações de 44 por cento, em 2019, para 
50 por cento em 2027 e 53 por cen-
to em 2030, aumentando o número 
de empresas exportadoras de 21.500 
para 25 mil no final da década, com 
a intenção de “aumentar o ‘stock’ de 
investimento estrangeiro e aumentar, 
progressivamente, o grau de abertura 
da economia portuguesa".

da AICEP destacou o aumento de pro-
jetos de Inovação e Tecnologia (I&DT), 
frisando que já este ano, em plena 
pandemia, a AICEP captou 23 novos 
projetos que irão criar 1.900 postos 
de trabalho.
Anunciou ainda algumas das gran-
des ações da AICEP previstas para 
2021 que visam dinamizar as 
exportações e a notoriedade do 
país: os encontros de Redes de 
Fornecedores/Sourcing in Portu-
gal; a campanha internacional de 
cross selling virtual “Made in Por-
tugal naturally”; e a promoção da 
ligação entre startups e grandes em-
presas “Startups Connecting Links”.
Veja a Conferência aqui. 

O secretário de Estado abordou tam-
bém a importância da perceção que os 
mercados externos têm de Portugal e 
dos seus setores de atividade, sendo im-
prescindível o desenvolvimento da mar-
ca Portugal. O governo e a AICEP estão 
a promover um estudo de monitoriza-
ção da perceção externa, cujos resulta-
dos devem estar disponíveis em 2021.
A apresentação de Eurico Brilhante 
Dias foi seguida de uma intervenção 
de António Saraiva, presidente da CIP, 
que abordou o “Impacto da pande-
mia no comércio externo” e referiu 
que entre março e setembro deste 
ano se perdeu 5,8 mil milhões de eu-
ros do valor das mercadorias exporta-
das, em relação ao mesmo período do 
ano de 2019. 
“As exportações foram a componente 
do PIB que sofreu uma maior queda, 
contribuindo fortemente para a con-
tração da atividade económica. En-
quanto a procura interna se reduziu 
em 12 por cento no segundo trimes-
tre, as exportações caíram 39,5 por 
cento”, referiu o presidente da CIP. 
Segundo António Saraiva, as empresas 

portuguesas reorientaram os seus es-

forços para os mercados externos, 

apostando nos países terceiros 

menos afetados pela pande-

mia que a Europa. O setor 

exportador revelou estar 

à altura e impulsionou 

o início da recuperação. 

Contudo, este processo 

está de novo adiado 

com a segunda vaga 

da pandemia.  

O presidente da CIP 

considera o Programa 

Internacionalizar 2030 

um elemento importante na 

estratégia do governo, tendo 

expressado uma apreciação geral 

positiva. As medidas estão adaptadas 

à evolução atual, com destaque para 

as medidas de ação de resposta à crise 

da COVID-19. 

O presidente da CIP referiu que 

“o governo reconheceu a necessida-

de de ser mais ambicioso nos apoios 

às empresas. Nas novas medidas en-

contra-se uma linha de crédito à in-

dústria exportadora. Este é um passo 

importante sobretudo se tivermos em 

conta a possibilidade de conversão de 

20 por cento do crédito concedido 

em subsídios a fundo perdido”.

“Esperamos ainda para ver, em deta-

lhe, em que moldes serão concebidas 

estas novas linhas de crédito, nomea-

damente no que respeita às condições 

de acesso e exigências em termos de 

manutenção dos postos de trabalho. É 

preciso que cheguem depressa ao ter-

reno, evitando os percalços e atrasos 

que constatámos num passado recen-

te. É fundamental salvar o maior nú-

mero possível de postos de trabalho e 

isso consegue-se mantendo as empre-

sas vivas e, tanto quanto possível, di-

nâmicas”, acrescenta António Saraiva.

“É possível ultrapassar esta crise e 

estaremos cá, seguramente, com po-

líticas públicas adequadas”, finalizou 

o presidente da CIP. 

Veja a Conferência aqui.

https://vimeo.com/475996401
https://vimeo.com/event/450322/videos/481741308/
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Não procuraremos aqui debruçar-nos sobre 

o debate conceptual (que tem alimentado al-

guma doutrina) entre diplomacia económica 

ou comercial e sobre a nomenclatura mais 

correta a empregar, mas, ao invés, relevar que 

a dimensão económica da nossa ação externa 

tem sido um dos esteiros fundamentais da ati-

vidade diplomática, assumindo, hoje, mais do 

que nunca, um fôlego renovado. Só com uma 

ação concertada e coordenada entre os planos 

interno e externo, e com o envolvimento de 

diversos atores, fomos – e somos – capazes de 

reagir, firme e estrategicamente, à crise que 

sobre nós se abateu, continuando a apoiar 

e a capacitar as nossas empresas nos seus pro-

cessos de exportação e internacionalização, 

ao mesmo tempo que continuamos a reforçar 

internacionalmente uma marca de excelência 

de Portugal, num palco crescentemente exi-

gente, competitivo e incerto.

Sempre houve diplomacia económica, embora, 

fruto do necessário ajustamento e acomoda-

> POR LILIANA MIRANDAi, 
MNE-AICEP

A AFIRMAÇÃO 
DA DIPLOMACIA ECONÓMICA

O ano que agora finda foi um ano de transição e revelação: 
de transição, definitiva, para um mundo (económico e laboral) 

digital, que já antes se anunciava (mas que sabemos agora já não 
ter retorno); e de revelação, também definitiva, da centralidade 

da diplomacia económica na ação externa do nosso país. Sem essa 
centralidade, a superação de crises (imprevisíveis), como a que 

este ano enfrentamos, implicaria um caminho mais penoso.

mento às novas realidades e a um mundo con-
temporâneo dominado pela relevância das re-
lações – e interligações – económicas, do peso 
dos mercados e da globalização, esta tem vin-
do a assumir uma centralidade sem preceden-
tes. Desde a prática antiga de enviados para 
missões específicas conducentes ao estabeleci-
mento de alianças comerciais, ao estímulo das 
trocas comerciais, ou a entendimentos de na-
tureza económica, à celebração de tratados de 
índole económico-comercial (caso do célebre 
Tratado de Methuen, de 1703); desde o reco-
nhecimento jurídico internacional do desenvol-
vimento das relações económicas como parte 
integrante das funções das missões diplomá-
ticas (plasmado na Convenção de Viena sobre 
Relações Diplomáticas, de 1961) à integração 
de Portugal em organizações com propósitos 
económicos (e.g. OECE, em 1948, e EFTA, em 
1960), a atividade diplomática tem percorrido 
um caminho evolutivo, adquirindo novas ferra-
mentas e formas que a enriquecem e melhor 
lhe permitem responder aos nossos desígnios 
em matéria de política externa.

A afirmação dos nossos interesses económicos 
e das nossas empresas no plano internacio-
nal – cujos ganhos se revertem positivamen-
te para o nosso país a nível interno (gerando 
mais emprego, mais riqueza e mais desen-
volvimento) e externo (pela projeção granjea-
da) –, da promoção das nossas exportações 
e da captação de investimento está associada 
a esse percurso, sendo, hoje, um dos eixos fun-
damentais da ação externa. Ainda em janeiro 
passado, no Seminário Diplomático, o ministro 
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dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Sil-
va, destacou a economia como umas das suas 
prioridades e o crescimento económico como 
um objetivo transversal a toda a ação externa, 
com o fito de melhorar a competitividade da 
economia e o seu grau de internacionalização, 
designadamente através do aumento da base 
exportadora e a sua diversificação para merca-
dos, da captação de investimento produtivo e 
inovador, bem como do aumento da presença 
de investimento nacional em vários mercados 
de grande potencial.

Se a diplomacia é o principal instrumento 
de execução dos nossos objetivos de políti-
ca externa, a economia é uma das suas mais 
destacadas formas. No quadro de uma ativi-
dade externa vocacionada para gerar riqueza 
e promover a competitividade da economia 
nacional, a AICEP, em articulação com toda 
a rede – diplomática, consular, turística e as 
suas mais de cinquenta delegações – tem, por 
força da sua missão, um papel inigualável. 
Soube, desde cedo, reagir à crise pandémica 
e económica que nos assolou este ano, aju-
dando as nossas empresas na superação das 
dificuldades, criando mais resiliência e ro-
bustez à crise. A realização de webinars por 
mercados e setoriais, as campanhas Portugal 
Open for Business e de angariação Why Por-
tugal, o Acelerador das Exportações Online 
ou o pacote dedicado ao comércio eletrónico, 
assentes numa eficiente estratégia de comu-
nicação digital, são exemplos concretos da 
congregação de esforços e de recursos para 
superar a crise e encontrar novas oportuni-
dades, na esfera internacional, para a nossa 
economia e as nossas empresas.

Em toda esta ação externa económica, cobrin-
do todas as fileiras e nichos de atividade eco-
nómica e os mais diversos mercados, sobrele-
vam os fatores competitivos de que Portugal 
dispõe, associados ao talento português (como 
a tradição aliada à inovação e ao saber fazer, 
o acolhimento, a qualificação do capital huma-
no) e sob a forma de soft power, os quais têm 
permitido exercer um efeito de atratividade 
determinante para a captação de investimento 
e a internacionalização das nossas empresas, 
para além de permitirem reforçar a perceção 
internacional da marca Portugal.

Já percorremos um longo caminho no proces-
so de internacionalização da economia na-
cional, mas queremos fazer ainda mais. Não 
sendo um tema novo, a economia é um tema 
a nortear crescente e preponderantemente 
a nossa atividade diplomática, que, cada vez 
mais, alavanca todos os seus recursos nos pla-
nos bilateral (e.g. laços político-diplomáticos, 
culturais e o contributo da nossa diáspora) 
e multilateral (e.g. ao nível da União Europeia, 
da OMC e das organizações financeiras inter-
nacionais) para apoiar a economia nacional. 
Perante novas realidades e tendências (como 
a transição digital, energética e climática, 
a inteligência artificial e a robotização, ou 
a complexidade crescente das relações econó-
micas internacionais) e a incerteza do mun-
do de amanhã, a congregação de todos os 
nossos recursos, suportados por uma ação 
coerente e articulada no plano da nossa ação 
económica externa, permitir-nos-á ser mais 
atrativos, resilientes e competitivos. 

liliana.miranda@portugalglobal.pt

i As opiniões expressas são da responsabilidade da 
autora, podendo não coincidir com as da instituição 
que representa.

mailto:liliana.miranda%40portugalglobal.pt?subject=
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A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Clas-
sificativa de Países com a graduação dos mercados em função 
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de 
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e 
a longo prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corres-

pondendo o grupo 1 à menor probabilidade de incumprimento 
e o grupo 7 à maior.
As categorias de risco assim definidas são a base da avaliação do 
risco país, da definição das condições de cobertura e das taxas de 
prémio aplicáveis.

Tabela classificativa de países
Para efeitos de Seguro de Crédito à exportação 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Singapura *
Taiwan

Arábia Saudita
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Koweit
Macau
Malásia

Barbados
Botswana
Bulgária
Dep/ter Austr.b

Dep/ter Din.c

Dep/ter Esp.d

Dep/ter EUAe

Dep/ter Fra.f

Dep/ter N. Z.g

Dep/ter RUh

Filipinas
Hong-Kong
Ilhas Marshall
Índia
Indonésia
Marrocos •
Maurícias
México •
Micronésia
Palau
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Trind. e Tobago
Uruguai

África do Sul •
Bahamas
Colômbia
Costa Rica
Croácia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Panamá
Rússia
Sérvia
Vietname

Albânia 
Argélia
Aruba
Azerbaijão
Bahrein
Bangladesh
Barein
Bolívia
Brasil •
Cazaquistão
Curaçau
Egito
El Salvador
Fiji
Honduras
Jordânia
Macedónia
Omã
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Turquia
Uzbequistão

Angola
Arménia
Benim
Bielorussia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Cambodja
Comores 
C. do Marfim
Dominica
Eswatini
Gabão
Gana
Geórgia
Guiana
Jamaica
Kiribati
Kosovo
Lesoto
Myanmar
Namíbia
Nauru
Nepal
Nigéria 
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles 
Sri Lanka
Suazilândia 
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Tunísia •
Turquemenistão
Tuvalu
Ucrânia
Uganda
Vanuatu

Afeganistão
Ant. e Barbuda
Argentina
Belize
Bósnia e Herze-
govina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
Cuba
Djibouti
Equador
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau
Haiti
Irão
Iraque
Iemen
Laos
Líbano
Libéria

Líbia
Madagáscar
Malawi
Maldivas
Mali 
Mauritânia
Moçambique
Moldávia
Mongólia
Montenegro  
Nicarágua 
Níger  
Paquistão
Quirguistão
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão 
Serra Leoa
Síria 
Somália 
Sudão
Sudão do Sul
Suriname
Tadjiquistão
Tonga
Turquemenistão 
Venezuela
Zâmbia
Zimbabué

Fonte: COSEC - Companhia de Seguro de Créditos. S.A.
* País pertencente ao grupo 0 da classificação risco-país da OCDE. Não é aplicável o sistema de prémios mínimos.

• Mercado de diversificação de oportunidades             

a) Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Um Al Quaiwain e Ajma 
b) Ilhas Norfolk     
c) Ilhas Faroe e Gronelândia
d) Ceuta e Melilha     
e) Samoa, Guam, Marianas, Ilhas Virgens e Porto Rico   

f)  Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Polinésia 
Francesa, Mayotte, Nova Caledónia, Wallis e Futuna

g) Ilhas Cook e Tokelau, Ilhas Nive
h)  Anguilla, Bermudas, Ilhas Virgens, Cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta. Hel-

ena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

NOTAS

COSEC
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PIB (tvh %, real) 1,8% 2,0% 3,5% 2,6% 2,2% -9,3%

Exportações de Bens e Serviços (% do PIB, preços correntes) 40,6% 40,2% 42,7% 43,7% 43,8% 36,3%

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 4 710 788 -840 424 -420 706 4 152 3 446

ID do Exterior em Portugal (IDE) 6 877 4 577 6 669 5 753 7 356 5 807 4 627 -1 181

Saldo -2 167 -3 789 -7 509 -5 329 -7 775 -5 102 -475 4 627

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 59 984 60 407 57 684 50 889 51 697 53 179 50 838 -2 341

ID do Exterior em Portugal (IDE) 125 515 127 260 137 878 134 746 143 884 141 534 142 748 1 214

Saldo -65 531 -66 853 -80 194 -83 857 -92 187 -88 355 -91 910 -3 555

Indústrias transformadoras 29 478 449 -61 430 491

Eletricidade, gás e água -187 1 269 1 457 565 166 -399

Construção -350 -187 163 279 115 -164

Serviços 1 516 2 581 1 065 3 819 2 705 -1 113

Outros setores de atividade -302 12 313 1 207 1 210 4

PIB 2,2% -9,3% -10,0% -9,4% -9,3% -8,1% -8,5%

Consumo Privado 2,4% -7,7% n.d. -10,0% -7,9% -6,2% -7,1%

Consumo Público 0,7% -1,5% n.d. 3,1% 1,0% 1,2% -0,3%

Formação Bruta de Capital Fixo 5,4% -4,8% n.d. -10,6% -10,2% -4,7% -7,4%

Exportações de Bens e Serviços 3,5% -22,3% -28,6% -15,5% -21,0% -19,5% -22,0%

Importações de Bens e Serviços 4,7% -16,2% -22,1% -13,3% -15,6% -12,4% -17,9%

Unidade: tvh % (em volume)

Balança Corrente (% PIB) 0,2% -3,1% -3,1% -0,2% -0,9% -0,6% (a) -1,2%

Taxa de Desemprego (%) 6,5% 8,1% (b) 8,1% 11,6% 8,0% 7,5% 8,7%

Taxa de Inflação (%) 0,3% 0,6% (c) 0,0% 0,2% -0,1% 0,0% -0,1%

Dívida Pública (% PIB) 117,2% 126,1% 137,2% 135,9% 135,1% n.d. 134,8%

Saldo Sector Público (% PIB) 0,1% -5,4% -8,4% -7,9% -7,3% n.d. -7,3%

Fontes: BP - Banco de Portugal        CE - Comissão Europeia        FMI - Fundo Monetário Internacional        INE - Instituto Nacional de Estatística
MF - Ministério das Finanças        OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
Notas: (a) - Summer European Economic Forecast Interim (07/07/2020)        (b) - Balança Corrente e de Capital        (c) - Variação homóloga mensal em junho de 2020
Siglas: M€ - Milhões de euros        n.d. - não disponível         P - Previsão da Comissão Europeia (Ameco)        PPC - Paridade de Poder de Compra 

Espanha 819 1 085 266

Países Baixos -439 1 076 1 514

Angola -84 790 874

Irlanda -11 219 231

Hungria -17 191 208

União Europeia 785 2 678 1 893

Extra UE -79 1 474 1 554

Espanha 770 1 606 837

Países Baixos -68 1 365 1 432

Angola 197 981 784

França 1 244 354 -889

EUA 149 223 74

União Europeia 3 414 2 888 -526

Extra UE 2 393 1 738 -655

INDICADORES MACROECONÓMICOS E INVESTIMENTO DIRETO

INDICADORES MACROECONÓMICOS, 
INVESTIMENTO e COMÉRCIO EXTERNO

PRODUTO INTERNO BRUTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
jan/jun

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR 
(FLUXOS) 2015 2016 2017 2018 2019 2019  

jan/set
2020  

jan/set
vh M€ 
20/19

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR  
(STOCK) 2015 dez 2016 dez 2017 dez 2018 dez 2019 dez 2019 set 2020 set vh M€ 20/19

PREVISÕES MACROECONÓMICAS
2019 2020 jan/jun 2020 (P)

INE 10/20 INE 08/20 FMI 10/20 OCDE 06/20 CE 11/20 BP 10/20 MF 10/20

IDPE POR PAÍS DE DESTINO 2019 jan/set 2020 jan/set vh M€ 20/19 IDPE POR PAÍS DE ORIGEM 2019 jan/set 2020 jan/set vh M€ 20/19

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal

ID POR SETOR DE ATIVIDADE
IDPE IDE

2019 jan/set 2020 jan/set vh M€ 20/19 2019 jan/set 2020 jan/set vh M€ 20/19
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS

Exportações bens 59 903 3,5% 44 523 38 889 -12,7% -0,4% 32,6%

Exportações bens UE 42 367 4,9% 31 582 27 851 -11,8% 1,3% 37,0%

Exportações bens Extra UE 17 535 0,4% 12 941 11 038 -14,7% -4,7% 22,0%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 79 977 6,0% 59 761 49 468 -17,2% -9,9% 24,1%

Importações bens UE 58 990 6,5% 43 858 36 382 -17,0% -8,4% 24,7%

Importações bens Extra UE 20 987 4,7% 15 902 13 086 -17,7% -13,7% 22,6%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 70,7% -- 70,9% 71,6% -- -- --

Exportações bens Extra UE 29,3% -- 29,1% 28,4% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 73,8% -- 73,4% 73,5% -- -- --

Importações bens Extra UE 26,2% -- 26,6% 26,5% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2019  
jan/dez

tvh % 19/18 
jan/dez 2019 jan/set 2020 jan/set tvh % 20/19 tvh % 20/19 

set/set
tvc % 20/20 

set/ago

BENS (Importação) 2019  
jan/dez

tvh % 19/18 
jan/dez 2019 jan/set 2020 jan/set tvh % 20/19 tvh % 20/19 

set/set
tvc % 20/20 

set/ago

Espanha 25,3% -10,3%

França 13,7% -8,1%

Alemanha 12,1% -13,5%

Reino Unido 5,5% -20,6%

EUA 5,1% -12,2%

Itália 4,3% -17,3%

Países Baixos 3,8% -16,6%

Veículos e outro material de transporte 14,4% -23,7%

Máquinas e aparelhos 14,3% -8,5%

Metais e comuns 7,6% -12,9%

Agrícolas 7,3% 0,1%

Plásticos e borracha 7,2% -12,7%

Espanha 31,9% -12,3%

Alemanha 13,3% -16,2%

França 7,3% -39,9%

Países Baixos 5,5% -9,5%

Itália 5,1% -16,8%

China 4,6% 1,2%

Bélgica 2,9% -21,1%

Máquinas e aparelhos 18,6% -12,4%

Químicos 12,4% -1,6%

Veículos e outro material de transporte 12,2% -37,0%

Agrícolas 11,2% -6,0%

Combustíveis minerais 9,2% -34,6%

EUA -274 -0,6

Países Baixos -291 -0,7

Itália -348 -0,8

França -466 -1,0

Reino Unido -552 -1,2

Alemanha -734 -1,6

Espanha -1 128 -2,5

Brasil 547 0,9

Itália -509 -0,9

Angola -529 -0,9

Rússia -618 -1,0

Alemanha -1 273 -2,1

Espanha -2 211 -3,7

França -2 399 -4,0

Plásticos e borracha -458 -0,8

Metais comuns -697 -1,2

Máquinas e aparelhos -1 304 -2,2

Combustíveis minerais -2 408 -4,0

Veículos e outro material de transporte -3 537 -5,9

Exp. Bens – Clientes 2020 (jan/set) % Total 
2020 tvh % 20/19

Exp. Bens – Produtos 2020 (jan/set) % Total 
2020 tvh 20/19

Imp. Bens – Fornecedores 2020 (jan/set) % Total  
2020 tvh 20/19

Imp. Bens – Produtos 2020 (jan/set) % Total 
2020 tvh 20/19

Exp. Bens – Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Bens – Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Bens – Var. Valor M€ Cont. p. p.

Vestuário -435 -1,0

Metais comuns -436 -1,0

Máquinas e aparelhos -520 -1,2

Combustíveis minerais -771 -1,7

Veículos e outro material de transporte -1 737 -3,9

Exp. Bens – Var. Valor M€ Cont. p.p.

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: INE
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE SERVIÇOS

Exportações totais serviços 30 892 16,3% 27 274 16 284 -40,3% -44,2% -19,0%

Exportações serviços UE 21 766 14,8% 19 591 9 782 -50,1% -51,5% -28,1%

Exportações serviços Extra UE 9 127 20,0% 7 683 6 502 -15,4% -26,3% 1,7%

Unidade: Milhões de euros

Importações totais serviços 14 664 9,6% 13 241 9 984 -24,6% -21,5% 12,3%

Importações serviços UE 9 492 7,1% 9 046 5 713 -36,8% -28,4% 16,3%

Importações serviços Extra UE 5 171 14,6% 4 195 4 271 1,8% -6,9% 6,4%

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 70,5% -- 71,8% 60,1% -- -- --

Exportações serviços Extra UE 29,5% -- 28,2% 39,9% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações serviços UE 64,7% -- 68,3% 57,2% -- -- --

Importações serviços Extra UE 35,3% -- 31,7% 42,8% -- -- --

Unidade: % do total

SERVIÇOS (Exportação) 2019 
jan/dez

tvh % 19/18 
jan/dez 2019 jan/set 2020 jan/set tvh % 20/19 tvh % 20/19 

set/set
tvc % 20/20 

set/ago

SERVIÇOS (Importação) 2019  
jan/dez

tvh % 19/18 
jan/dez 2019 jan/set 2020 jan/set tvh % 20/19 tvh % 20/19 

set/set
tvc % 20/20 

set/ago

França 15,5% -34,2%

Reino Unido 14,7% -46,4%

Espanha 14,0% -28,5%

Alemanha 10,1% -39,5%

EUA 6,4% -49,0%

Suíça 4,7% -25,1%

Países Baixos 4,3% -34,3%

Viagens e turismo 40,2% -55,8%

Transportes 21,6% -36,9%

Outros serviços fornecidos por empresas 18,8% -12,9%

Telecomunicações, informação e informática 8,7% 12,9%

Construção 2,7% -19,4%

Espanha 14,0% -28,5%

Reino Unido 14,7% -46,4%

França 10,1% -39,5%

Alemanha 15,5% -34,2%

EUA 6,4% -49,0%

Países Baixos 4,3% -34,3%

Irlanda 2,7% -51,3%

Outros serv. Forn. por empresas 27,4% -11,8%

Viagens e turismo 23,7% -42,4%

Transportes 21,6% -32,0%

Telecom., informação e informática 7,6% 1,8%

Direitos de util. de prop intelec. 5,0% -9,0%

Irlanda -459 -1,7

Brasil -734 -2,7

Espanha -906 -3,3

EUA -998 -3,7

Alemanha -1 066 -3,9

França -1 307 -4,8

Reino Unido -2 072 -7,6

Países Baixos -137 -1,0

Alemanha -168 -1,3

Irlanda -171 -1,3

EUA -213 -1,6

França -234 -1,8

Reino Unido -306 -2,3

Espanha -702 -5,3

Direitos de util. de prop intelec. -49 -0,4

Manutenção e reparação -61 -0,5

Out. serv. forn. por empresas -366 -2,8

Transportes -1 017 -7,7

Viagens e turismo -1 741 -13,1

Exp. Serviços – Clientes 2020 (jan/set) % Total  
2020 tvh 20/19

Exp. Serviços – Tipo 2020 (jan/set) % Total  
2020 tvh 20/19

Imp. Serviços – Fornecedores 2020 (jan/set) % Total  
2020 tvh 20/19

Imp. Serviços – Tipo 2020 (jan/set) % Total  
2020 tvh 20/19

Exp. Serviços – Var. Valor M€
Cont. 
p. p.

Imp. Serviços – Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Serviços – Var. Valor M€ Cont. p. p.

Telecomunicações, informação e informática 162 0,6

Construção -160 -0,6

Outros serviços fornecidos por empresas -454 -1,7

Transportes -2 056 -7,5

Viagens e turismo -8 263 -30,3

Exp. Bens – Var. Valor M€
Cont. 
p.p.

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal
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“O Livro do Empreendedorismo 
– Guia teórico-prático para criar 
um negócio de sucesso” dá a co-
nhecer aos leitores as bases teó-
ricas por trás da criação de um 
novo negócio e as principais prá-
ticas e exemplos de empreende-
dores em Portugal. Desta forma, 
conjuga estes ensinamentos com 
exercícios práticos. 
Da ideia à concretização do ne-
gócio, passando pelo financia-
mento ou marketing, este guia 
indica tudo o que tem de ser e 
fazer para embarcar no mundo 
do empreendedorismo.

Esta obra é assim ideal para 

aqueles que pretendem aven-

turar-se no empreendedorismo, 

apresentando todos os conheci-

mentos teóricos e práticos para a 

criação de um modelo de negó-

cio bem-sucedido. 

Doutorada em Ciências Empresa-

riais com especialização em Mar-

keting e Estratégia, mestre em 

Marketing e licenciada em Ges-

tão de Empresas, Raquel Soares é 

professora auxiliar e Dean da Es-

cola de Ciências Sociais e Empre-

sariais da Universidade Europeia.

Os modelos que funcionaram no 
passado não funcionam neces-
sariamente no presente. Vive-se 
no limiar da quarta revolução 
industrial, com a progressiva au-
tomatização total das indústrias, 
da Nanotecnologia, dos meios 
Ciberfísicos, da Inteligência Arti-
ficial, da Realidade Aumentada, 
do Machine Learning, da Inter-
net de Tudo, da Biotecnologia 
e dos Drones.
A revolução da Indústria 4.0 re-
presenta a nova era da interação 
e integração dos sistemas Físico, 
Digital e Biológico, da supercom-
putação móvel, dos automóveis 
autodirigidos, do aprimoramen-
to neuro-tecnológico do cérebro, 
dos robôs e computadores inteli-
gentes e da edição genética.

Neste ambiente, o Marketing 

Pós-Digital é o novo estádio do 

marketing humanizado, digital-

mente integrado, colaborativo, 

Human to Human. O ser huma-

no passa a estar verdadeiramen-

te no centro da atividade econó-

mica, facilitada pela capacidade 

industrial da customização indivi-

dual e total. 

Licenciado em Economia e pós-

-graduado em Economia Eu-

ropeia, Direção de Empresas 

e General Banking Management, 

Carlos Oliveira é profissional de 

marketing há 27 anos. Atual-

mente, é CEO da marketingma-

nia consulting, conferencista 

e professor convidado de Brand 

Management do ISEG/UL.
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Perto de si para o levar mais longe
Sabemos como é importante acompanhar cada passo 

do crescimento da sua empresa nos Mercados Externos.

Por isso, estamos próximos de si através de uma equipa 
de Gestores de Cliente em Portugal 

e de uma Rede Externa a nível mundial.

Cada vez que a sua empresa vai mais longe 
Portugal fica mais global.
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QUER CHEGAR A MAIS 
CLIENTES INTERNACIONAIS?
Inscreva-se no Buy from Portugal 
Catálogo de Fornecedores Portugueses
e a AICEP promove a sua empresa  
junto de Compradores, Importadores  
e Distribuidores Estrangeiros.

Inscreva-se em
buyfromportugal.com
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